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Een nieuw lied…..

r wordt vandaag wat áfgezongen! Maar 
het ene lied is het andere lied niet. Er 

is nogal verschil van inhoud. Het lied dat in 
de hemel wordt gezongen, is een nog nooit 
eerder gezongen lied. In vers 9a staat dat het 
een nieuw lied is. Een in de hemel gecompo-
neerd lied. Of moeten we zeggen: een spontaan 
geboren lied? 

De Psalmdichters noemen het nogal eens: 
een nieuw lied. Psalm 33, 98 en 149 berijmd 
spreken van een nieuw lied. Israël zong na de 
doortocht door de Rode Zee een nieuw lied. 
Zo’n lied wordt gezongen na een nieuwe (ver-
lossende) daad van God. 

Een nieuw lied over Het Lam…
In de hemel is er ook sprake van een nieuwe 
daad. Het Lam neemt de boekrol aan uit han-
den van Hem, Die op de troon zit. Daarmee ligt 
de wereldgeschiedenis in goede handen. En niet 
alleen die, maar ook die van Gods Koninkrijk 
en ons persoonlijke leven. 
Het Lam staat garant voor een goede afwikke-
ling. Hij heeft én houdt alles in Zijn hand. 

Oók vandaag, anno 2015! En dát nu brengt in 
de hemel tot het zingen van een nieuw lied vóór 
en over Het Lam. Nee, Zijn Naam wordt niet 
genoemd. Wij weten dat het om de Heere Jezus 
gaat. Maar in Openbaring 5 wordt Hij wel een 
paar keer Het Lam genoemd. Opvallend!

Een nieuw lied over 
Het geslachte Lam…
Daar beginnen de eerste regels van dit nieuwe 
lied mee: want U bent geslacht! Daarin klinkt 
het hele OT mee. Hoe vaak gaat het daar niet 
over een lam? Hoeveel lammeren zijn er niet 
geslacht? Moest er bij de tiende plaag niet 
bloed van een lam gestreken worden aan de 
deurposten? Preekte Johannes de Doper niet 
van Het Lam van God? In de hemel wordt 
ervan gezóngen! Liggend voor Het Lam (vs. 
8a) wordt van Hem gezongen dat Hij geslacht 
is. Geslacht! Zeg dat woord maar eens een paar 
keer hardop… We horen er in onze tijd van: 
mensen die worden áfgeslacht. Vreselijk! Maar 
hier gaat het om Het Lam! In de hemel zingt 
men niet: U stierf voor ons. Óf: U gaf Uw leven 
voor ons. Maar u bent geslácht! Wat een lading 
heeft dat woord! Geslacht op Golgotha. U weet 
toch waarom? Om uw en mijn zonden. Om 
onze overtredingen. Daar moest een… nee, Hét 
Lam voor geslacht worden! Geslácht!
Een nieuw lied over Het geslachte Lam méége-
zongen…
Beseffen wij dat? Zien we de hoge prijs die Hij 
betaalde? De prijs van Zijn leven? Waar wij 
dat werkelijk (leren) zien en beseffen, vergeten 
we dat nooit meer. Maar dan ook nóóit! Dat 
kan zelfs de dood niet uitwissen. Dat zal al de 
Zijnen eeuwig heugen! Wat ik  daar mee wil 
zeggen? Dít: in de hemel is dat het eerste wat al 
de verlosten zingen als ze Het Lam zien: want 
U bent geslacht! Zij herinneren zich: Hij is Het 
Lam Dat Zijn leven gaf voor onze schuld en 

-

Het geslachte Lam...
(Openbaring 5: 9m)

E

meditatie Ds. E. de Mots
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bijbelstudie o.t.

Leven naar Gods bevel

Ds. D. Jongeneel

Numeri 9 : 1–10 : 10

Een genadig bevel (9:1-5)
In de eerste maand van het tweede jaar na 
de uittocht uit Egypte spreekt de Heere tot 
Mozes. Het eerste jaar is voorbijgegaan. Het 
is een jaar waarin veel gebeurd is. Het land 
van verdrukking en angst heeft het volk Israël 
achter zich mogen laten. De Heere heeft een 
uitweg gebaand. Wat een wonder! Maar ze 
waren nog maar amper op pad, of er kwam 
ontevredenheid. En er klonk gemopper. En op 
een gegeven moment hebben ze een gouden 
kalf gemaakt om als God te vereren. Wonder 
boven wonder heeft de Heere Zijn toorn toen 
ingehouden. Hij heeft zelfs de tabernakel 
laten maken. Die mocht op de eerste dag van 
de eerste maand van het tweede jaar officieel 

in gebruik genomen worden. En nu, twee 
weken later, geeft Hij het bevel om het Pascha 
te houden. Om Zijn grote daden te gedenken. 
De ongezuurde broden en de bittere saus 
(vs. 11), die bij het Pascha gegeten moeten 
worden, brengen het volk Israël weer helemaal 
terug in Egypte. Dat bittere voedsel roept 
in herinnering hoe bitter het in Egypte was. 
Het Pascha moet nu gehouden worden in de 
woestijn Sinaï. Aan de voet van de berg. Vlak 
voordat het volk verder moet. Ze zullen het 
nodig hebben. Om de woestijnreis te kunnen 
vervolgen. Met het oog op de toekomst voert 
de Heere het volk terug naar Zijn daden van 
verlossing. Opdat zij zouden blijven weten, 
dat Hij de God van volkomen verlossing is. 

Dit is de laatste Bijbelstudie vanuit Numeri. We lezen hoofdstuk 9 en de eerste tien verzen van 
hoofdstuk 10. Daarmee lezen we het eerste gedeelte van dit boek uit. Want in Numeri 10:11 
breekt een nieuwe fase aan: het volk trekt op. Voordat dat zover is, horen wij nog over het 
pascha, de vuur- en wolkkolom en de zilveren trompetten. 

zonden. In de prediking en bij brood en wijn 
hebben zij dat meer dan eens gehoord en ge-
zien. Vooral ook: beléden! En als ze Hem dan 
in de hemel zien, komt dit als éérste van hun 
lippen: want U bent geslacht. 

Daarom: zingen we dit lied mee? In het geloof 
en de wetenschap dat Hij Zich ook voor mij 
liet slachten? De Heilige Geest wil het ons 
vandaag nog leren! Als een vooroefening…



55

En de God, Die Zijn verbond trouw blijft. 
Ook de vreemdelingen mogen delen in die 
volheid van het heil van Israëls God (vs. 14)! 

Een heilige inzetting (9:6-14)
De dag van het Paasfeest is aangebroken. Bij 
Mozes en Aäron staan wat mensen. Tot hun 
verdriet kunnen ze het Pascha niet houden. 
Ze zijn wettig verhinderd. Ze zijn namelijk 
onrein. Omdat ze in aanraking gekomen 
zijn met een dood lichaam (zie Bijbelstudie 
Numeri 5:1-8, Hervormde Vaan september 
2014). Ze belijden onrein te zijn en erkennen 
daarmee de heiligheid van de Heere. Je zou 
kunnen zeggen: ze kennen hun ellende. Ze 
weten dat het bij de Heere nauw luistert. Dat 
is niet alleen iets van het Oude Testament. 
Dat kom je in het Nieuwe Testament net zo 
goed tegen (zie bijv. 2 Kor. 6:14-7:1). 

Deze mensen willen echter zo graag samen 
met de anderen Pascha houden. Ze willen er 
niet buiten blijven staan. Wat een mooi ver-
langen! Dat kom je ook wel eens anders tegen. 
Mensen kunnen ook onachtzaam zijn. Gods 
inzettingen niet in acht houden en zich buiten 
de gemeenschap van de vierende gemeente 
houden. Maar als iemand zonder wettige 
reden nalaat het Pascha te houden en daarmee 
Gods inzettingen niet in acht neemt, dan is 
dat zonde. Dat komt een mens duur te staan. 
Zo iemand moet buiten de gemeenschap van 
het volk geplaatst worden (vers 13). 

Deze mensen komen met hun nood bij 
Mozes en Aäron. Mozes heeft niet direct 
zijn antwoord klaar. Hij heeft de waarheid 
niet persoonlijk in pacht. Hij moet het bij 
de Heere zoeken en wachten op Zijn woord. 
Dat woord komt. Deze mensen mogen op 
een later tijdstip het paasfeest houden. Als 

iemand bij het grote Paasfeest onrein is of op 
reis, dan wordt die een maand later nogmaals 
in de gelegenheid gesteld. De Heere verandert 
Zijn wet niet. Hij knijpt geen oogje toe. Hij 
sluit geen compromis. Bij de heilige God past 
geen onreinheid. Dat blijft staan. Gods Wet 
is duidelijk en onverbiddelijk. Gods instel-
lingen mogen niet ontheiligd en verontreinigd 
worden. Maar Hij vult de wet wel aan en biedt 
de mogelijkheid van uitstel. Om daarmee het 
Pascha ook voor deze mensen mogelijk te 
maken. Wat een goedheid!

Een goddelijk gebaar (9:15-23)
De heerlijkheid van de Heere vervulde de 
tabernakel. Dat bleek uit de grote, bijzondere 
wolk, die er sinds de dag van de ingebruikne-
ming boven hing (zie ook Exodus 40:34-38). 
’s Nachts was het net een vuur. Als die wolk 
werd opgeheven van boven de tent, dan was 
dat het gebaar van de Heere om die plaats 
te verlaten. Dat gebeurt volgens 10:11 op de 
twintigste van de tweede maand van het twee-
de jaar. Als het ‘uitgestelde’ paasfeest ten einde 
loopt. De Heere leidt Zijn volk verder. Niet 
omdat Hij een (slaven)drijver is. Maar omdat 
het paasfeest wordt gehouden in de kale woes-
tijn. Het volk is nog niet in het beloofde land. 
Het paasfeest is als een oplaadpunt. Om be-
moedigd en gesterkt de weg te vervolgen. En 
het rijke is: de Heere gaat Zelf mee! Hij wijst 
met de wolk de weg. Hij neemt de leiding. En 
dat wordt in Numeri 9:18-23 zo precies be-
schreven, dat het duidelijk is: tot in de kleinst 
mogelijke zaken, onder alle omstandigheden 
leidt Hij Zijn volk. Hij geeft aan wanneer ze 
moeten opbreken. Hij geeft aan waar ze hun 
tenten weer kunnen neerzetten. Hij geeft aan 
hoe lang ze hebben te reizen. Hij geeft aan 
hoe lang ze hebben te rusten. En onder Zijn 
leiding kan het volk moeilijke wegen moeten 
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gaan, maar die zijn nooit doodlopend. Want 
Hij houdt ze op het goede spoor en brengt 
ze in het land van de belofte. Maar wat komt 
het dan aan op gehoorzaamheid! Gods gebaar 
moet immers wel ter harte genomen worden. 
We hebben te leven van alles wat uit de mond 
van de Heere uitgaat. En dat gepaard met het 
waarnemen van Zijn dienst. Hem dienen. Dat 
doen we niet automatisch. Dat blijkt bij Israël. 
Ze zijn het zo vaak niet met Gods weg eens. 
Hij heeft nogal eens een andere weg met ze 
voor dan ze zelf zouden willen. Maar zalig het 
volk, dat in dankbare gehoorzaamheid Zijn 
weg gaat. In gehoorzaamheid aan Hem, Die 
uit Egypte geleid heeft. Vanuit het Nieuwe 
Testament: in gehoorzaamheid aan Hem, 
Die Zichzelf gegeven heeft tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden. 

De taal van de trompetten (10:1-10)
We zullen de ons toebedeelde ruimte in  ‘de 
Vaan’  flink overschrijden, als we hier ook nog 
ingaan op de taal van de zilveren trompetten. 
Maar er is wel een gespreksvraag over. Zodat 
ze eventueel in de bespreking meegenomen 
kunnen worden. Op die manier kan de bestu-
dering van het eerste gedeelte van het boek 
Numeri afgesloten worden.  

Gespreksvragen
1.  Je kunt heel wat overeenkomsten zien 

tussen het Pascha in de woestijn en het 
Heilig Avondmaal. Zou u er een paar kun-
nen noemen? Spreek er met elkaar eens 
over door.

2.  De Heere voert Zijn volk altijd terug 
naar Zichzelf en Zijn daden. Wat heeft 
Zijn volk daaraan? Waarom heeft het dat 
nodig? 

3.  In 9:6-14 gaat het opnieuw over (on)rein-
heid en daarmee over de heiligheid van 
God. Bij Hem luistert het nauw. Wat hebt 
u er van geleerd, dat deze thematiek steeds 
terugkeerde in de Bijbelstudies?

4.  Mozes en Elia zijn de groten van Israël. 
Maar ook Mozes weet niet altijd direct 
raad (9:8). Wat kunnen wij daarvan leren? 
En wat kunnen wij leren van de manier 
waarop Mozes tot een antwoord komt? 

5.  Soms is uitstel nodig voor deelname aan 
het Pascha (9:10-12). Kan uitstel ook 
nodig zijn voor deelname aan de sacra-
menten? Verklaar uw antwoord. 

6.  Wat is ‘de zonde van nalatigheid’? Waar-
om is die zo erg (zie 9:13)? Welke bood-
schap ligt daar voor ons in?

7.  In 9:15-23 gaat het over ‘verder gaan (a) 
op Gods gebaar, (b) onder Gods geleide 
en (c) aan God gehoorzaam’. Wij ken-
nen de wolk- en vuurkolom niet. Hoe 
kunnen wij in ons leven Gods gebaar en 
geleide gewaar worden? En wat betreft die 
gehoorzaamheid: hoe staat het daarmee bij 
ons?

8.  Voor welke verschillende doeleinden 
worden de zilveren trompetten gebruikt? 
Welke overeenkomsten ziet u met het 
luiden van onze kerkklokken bij verschil-
lende gelegenheden? Waartoe dienen die 
klanken?
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bijbelstudie n.t.
Ds. A.D. Goijert

Droefheid, vertroosting en blijdschap
2 Korinthe 7 : 2–16

Vers 2-4
Geeft of gunt ons plaats of ruimte. Paulus 
zou dit niet zo dringend vragen als het niet 
om hun heil ging. Hij vraagt erkenning van 
het heilswerk, dat God door hem in Korinthe 
heeft verricht. Zie voor dat plaatsmaken ook 
Mc. 2:2 en Joh. 8:37. De apostel keert hier te-
rug naar zijn oproep om hem op een positieve 
manier te benaderen, zie 2 Kor. 6:11-13. De 
Korinthiërs hebben geen plaats in hun hart 
voor hem, omdat zijn gedrag hem in hun ogen 
verdacht heeft gemaakt. Maar niemand is ooit 
door hem onrecht aangedaan, niemand is ooit 
door hem te gronde gericht en niemand is 
door Paulus uitgebuit, winst slaan uit. Die be-
nadeling kan zijn: materieel, vgl. Hand. 20:33 
of geestelijk. Driemaal niemand. Hij heeft 
voorzichtig met hen gehandeld. Hij heeft zich 
aan deze zonden niet schuldig gemaakt.
Blijkbaar hadden de Korinthiërs in de persoon 
van Paulus aanleiding gevonden om hem als 
mens te diskwalificeren en daarom ook als 
apostel. Paulus laat zien dat er helemaal geen 
aanleiding is. Het feit dat Paulus zichzelf 
vrijpleit, zouden de Korinthiërs echter als een 
beschuldiging aan hun adres kunnen uitleggen 
en daarom haast hij zich te schrijven dat hij 
hen niet wil beschuldigen.
Kennelijk is de verhouding tussen Paulus en 
de overgevoelige Korinthiers nog steeds niet 
goed. Laten zij hem niet verkeerd interpre-
teren, hij heeft hen in zijn hart gesloten, dat 

heeft hij al eerder gezegd, zie 2 Kor. 3:2 en 
6:11-13.  Zij zullen altijd met hem verbonden 
blijven. Letterlijk: dat u in onze harten bent. 
In sterven, vgl. Rom. 8:38 en leven. Zie ook 
2 Sam. 15:21. De liefde van Paulus voor hen 
is zo groot, dat hij alle levensomstandigheden 
met hen delen wil, tot de dood toe, levenslang 
dus. Alle moeilijkheden verdraagt hij, ter wille 
van hen.
In vers 4 schrijft Paulus over zijn vrijmoe-
digheid, openhartigheid, vrijheid om tot de 
Korinthiërs te spreken. Wanneer hij hen ver-
maant doet hij dat uit liefde. Hij spreekt met 
veel trots, roem, over hen tot anderen. Roe-
men over de gemeente is God prijzen voor 
de zegeningen die in de gemeente openbaar 
worden. “Dit is een complete liefdesverklaring. 
Hier kan Korinthe het mee doen” 
(C. den Boer). 
Het geeft hem zelf ook veel bemoediging, 
vertroosting, hij is er van vervuld en zijn 
blijdschap loopt over, hij is er door overstelpt. 
Ondanks alle problemen, zijn verdrukking, 
vgl. 2 Kor. 1:6. Vgl. Matth. 5:11-12; Hand. 
5:41; Fil. 2:17; Kol. 1:24.
Wellicht hebben de specifieke vertroosting, 
blijdschap en verdrukking te maken met de 
komst van Titus , vgl. 2 Kor. 2:12-13. Paulus 
heeft van Titus gehoord dat Korinthe weer 
op hun plaats gekomen is, ze hebben hun 
verkeerde houding tegenover hem laten varen. 
Met dit vers zet Paulus een streep onder het 
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eerste hoofddeel van deze brief, t.w. 2 Kor. 
2:14 tot en met 2 Kor. 7:4.

Vers 5-7
Paulus gaat verder met zijn verslag dat ein-
digde in 2:13. Daar had hij geschreven dat hij 
was vertrokken naar Macedonië, op zoek naar 
Titus. Waarschijnlijk had Paulus afgesproken 
met Titus dat ze elkaar in Troas zouden ont-
moeten of anders ergens in Macedonie. Paulus 
is er vermoeid van. Dat hij zegt dat zijn vlees 
geen rust had, is zoveel alsof hij zei: “naar de 
mens had ik geen verlichting. De geestelijke 
vertroostingen zondert hij uit” (Calvijn). Hier 
niet bedoeld het zondige vlees, maar zijn li-
chaam. Moe van de reis en van verdrukkingen. 
Zie 2 Kor. 11:28. Hij omschrijft deze ver-
drukkingen als conflicten met de omgeving, 
van buiten en angsten van binnen. Waren 
dat conflicten met ongelovige tegenstanders? 
Vrees heeft hij over de toestand in Korinthe. 
Hij zal zich afvragen: Hoe hebben ze Titus 
ontvangen? Hoe hebben ze gereageerd op de 
tranenbrief ? Welke invloed hebben zijn op-
ponenten daar? Waar en wanneer zal ik Titus 
ontmoeten?
Paulus werd gelukkig getroost door de komst 
en het gezelschap van Titus en het verslag dat 
hij uitbracht.  Paulus was zeer gesteld op deze 
trouwe medewerker. In Handelingen komen 
we hem niet tegen. Hij was een Griek die in 
Christus was gaan geloven, maar onbesneden. 
Hij vergezelde Paulus op zijn reizen en ken-
nelijk door Paulus geschikt geacht in Korinthe 
naar oplossingen te zoeken. Later is hij op 
Kreta werkzaam.
De veilige aankomst van Titus in Macedonië 
was in die tijd niet vanzelfsprekend.  En een 
positief verslag ook niet. Paulus dankt God 
er voor. Vgl. Jes. 49:13. God bemoedigde een 
moedeloze Paulus. “Hoe meer verdrukking, 

hoe meer vertroosting”(Calvijn). Dat doet 
God ook door mensen, in de middellijke 
weg, zoals hier door Titus. God is Bemoedi-
ger, Vertrooster, zie 2 Kor. 1:4.  Het is Zijn 
ambt. Hij staat de nederigen bij. Paulus werd 
bemoedigd (vertroost) door de bemoediging 
waarmee Titus werd bemoedigd. De nadruk 
ligt hier echter bij de Korinthiërs. Op wat de 
gemeente heeft gedaan, valt het volle licht. 
Korinthe troost Titus en Titus vertroost 
Paulus. Hij geeft hen een compliment voor 
3 dingen: hun vurig verlangen om hem weer 
te zien; hun treuren of klagen omdat ze spijt 
hebben van het onrecht dat ze Paulus hebben 
aangedaan; hun ijver voor of loyaliteit met 
hem. Uit deze 3 dingen verstaat Paulus hun 
bekering. Het geeft hem grote blijdschap. Des 
te meer! Paulus heeft nu redenen te over om 
zich te verblijden.

Vers 8-11
Paulus heeft Korinthe behoorlijk aan moe-
ten pakken. In zijn ons onbekende, pijnlijke, 
tranenbrief, vgl. 2 Kor. 2:4, de zendbrief of 
vorige brief. Volgens Calvijn was het gewoon 
1 Korinthe. “Het blijft uiterst moeilijk om een 
exacte weergave te geven van wat er zich in 
Korinthe heeft afgespeeld. Daarvoor staan ons 
nu eenmaal te weinig gegevens uit de brieven 
zelf ter beschikking” (Den Boer). Toen Paulus 
zijn vermanende brief aan Titus had meegege-
ven, had hij er wel hartzeer over gehad, maar 
had hij ook spijt achteraf ?  Van Spanje denkt 
van wel. Deze spijt duurde vanaf het aanhoren 
van het verslag van Titus  tot op een moment 
voordat hij  2 Korinthe schreef. Hij moest 
hen wel, tijdelijk, bedroefd maken. Hij kon de 
gemeente niet ongewaarschuwd en ongestraft 
laten. Het was gelukkig de moeite waard 
geweest. Nu de brief toch in goede aarde is 
gevallen, is dat reden tot blijdschap. Volgens 
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Titus is er een ommekeer gekomen, een goede 
en gewenste uitwerking dus. 
Er is in Korinthe droefheid naar God geko-
men, droefheid als wegbereidster naar berouw 
en zaligheid. Zulk een droefheid is naar de 
bedoeling, de wil, van God en is ook door 
Hem, door de Geest, gewerkt. Het leidt tot 
verandering van gezindheid, tot een radicale 
breuk met het kwade en een keer tot het 
goede. Zij wordt gekenmerkt door berouw 
over de zonde. “Ware boetvaardigen gevoe-
len geen berouw over hun berouw” (Henry). 
Deze droefheid ervaart de gelovige heel zijn 
leven, het is een dagelijkse bekering, concrete 
levensverbetering. Verandering van hart doen 
ook handel en wandel veranderen. Bij Paulus 
komt het woord voor bekering weinig voor, 
wel in Rom. 2:4; 2 Kor. 12:21 en 2 Tim. 2:25. 
Vgl. Mc. 1:4.
Korinthe is dus geen schade toegebracht, geen 
verbittering of verwijdering. Dat was ook niet 
de bedoeling van Paulus.
Geheel anders is het met de droefheid van 
de wereld.  Droefheid zoals die in de wereld 
gebruikelijk is. Zonder en zelfs tegen God. 
Zonder inzicht in de zonde. Wel over de 
gevolgen van de zonde, vgl. Jac. 4:9.  Geen 
zondaar, wel slachtoffer. Die droefheid komt 
niet van God en werkt niet naar God toe. Ze 
kan omslaan in wanhoop en dood. Er is dus 
groot verschil!
Paulus wist zelf ook wel van droefheid. Hij 
gebruikt dit woord in deze verzen liefst 8 
maal. Vgl. Matth. 5:4. Vers 10 heeft het ka-
rakter van een algemene spreuk die misschien 
al bij de Korinthiërs bekend was. In vers 11 
worden door Paulus de vruchten opgesomd 
van de droefheid naar God en de bekering 
tot redding in Korinthe. Het telkens terugke-
rende “ja” wil zeggen:  ja, meer nog. Het is een 
climax. Paulus noemt het volgende:

a. Inzet. Naarstigheid. Het ernstig nemen van 
een zaak.
b. Verdediging van een zaak tegenover be-
schuldigers. Verantwoording. Apologie!
c. Verontwaardiging over zichzelf, onlust.
d. Vrees. Calvijn denkt voor het oordeel van 
God. Meer verklaringen zijn mogelijk.
e. Vurig verlangen, vgl. vers 7, nl. om Paulus 
gauw te zien en alles in orde te hebben.
f. IJver voor Paulus, loyaliteit aan hem, vgl. 
2 Kor 11:2. 
“Zo lauw als men vroeger was in het staan 
achter Paulus, zo vurig koos men nu zijn kant” 
(Pop).
g. Bestraffing van de boosdoeners, door hen in 
staat van beschuldiging te stellen, 
vgl. 2 Kor. 2:7.
h. Bewijzen om nu rein, onschuldig te zijn 
voor het aanstichten van kwaad. 
Vgl. Gal. 2:18. In alles! In elk opzicht. “In 
de opgesomde reacties trad dit aan de dag”. 
(Kanttek NV)

Vers 12-16
Met tweemaal “niet” bedoelt Paulus dat het 
doel van zijn schrijven niet was bestraffing van 
de verantwoordelijke persoon die de gemeente 
had beroerd, de onrechtpleger zie 2 Kor. 2:5 
en ook niet verdediging van Paulus zelf en 
de gemeente. Hij beoogt met zijn inzet, ijver, 
altijd het heil van de gemeente en zij mag dit 
beleven voor het aangezicht van God. Er kan 
ook bedoeld zijn de inzet van de Korinthiers 
voor Paulus. Vers 13 herhaalt vers 7. Paulus is 
vertroost en verblijd geworden. Ook over de 
blijde geest van Titus. Dat is Titus zelf. Hij 
is opgelucht. Door hen allen. ” Het is een pak 
van zijn hart” (Pop). Twee dienaren van God 
die zich vermaken over het geestelijk reveil in 
de gemeente van Korinthe, Gods gemeente. 
Gedeelde vreugde is dubbel. Des te meer, 
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van de voorzitterDs. W. Westland

meer dan ooit. Paulus is dus niet beschaamd 
geworden. Ook toen hij schreef en Titus op 
pad stuurde geloofde Paulus dat God voor 
Zijn eigen werk zou zorgen. Hij ziet overal 
God aan het werk. Bij zijn terugkeer kon 
Titus roemen over de gemeente. De waarheid 
is waarheid gebleken. De goede afloop heeft 
Paulus dus niet verrast. Bij de komst van Titus 
in Korinthe was er al ontzag geweest, vreze 
en beven. Die uitdrukking komt vaker voor 
bij Paulus: 1 Kor. 2:3; Efe. 6:5; Fil. 2:12, vgl. 
Ps. 2:11. Korinthe had zich in gehoorzaam-
heid onderworpen aan de boodschap die Titus 
bracht. Ze hebben hem erkend als een dienaar 
van God, Zijn vertegenwoordiger. Daarmee 
is de relatie met Paulus ook weer hersteld. 
Er is niets blijven zitten. Er is nu wederzijds 
vertrouwen.
Het eerste deel van deze brief eindigt ermee 
dat Paulus bevestigt dat hij er op kan vertrou-
wen  dat de Korinthiërs zullen doen wat hij 
vraagt. Nogmaals spreekt hij zijn blijdschap 
uit. Vers 16 maakt een goede overgang naar 
het volgende hoofdstuk. Zoals Paulus vol trots 
over de Korinthiërs tot Titus had gesproken, 2 
Kor. 7:14, zo hoopt hij op dezelfde manier vol 
trots over hen te kunnen spreken ten aanzien 

van hun bijdrage aan hun kollekte voor de 
arme Messiasbelijdende Joden in Jeruzalem. 
Zie 2 Kor. 8 en 9.

Gespreksvragen
1. Moeten dienaren van God de gemeen-

ten ook vandaag nog wel eens bedroefd 
maken? Wat is daarvan de oorzaak en het 
gevolg?

2. “Voorgangers van gemeenten hebben soms 
een negatief beeld van hun gemeenten. 
Daar hebben ze dan meestal wel enige 
reden toe, bijvoorbeeld door genade-
loze kritiek en onbarmhartige oordelen”.
Onderkennen we dat? Hoe kunnen we 
proberen dat te herstellen?

3. Hoe kunnen mensen elkaar het beste 
troosten?

4. Wat is het verschil tussen de droefheid 
naar God en van de wereld en kent u Bij-
belse voorbeelden? (Zie de Kanttekening 
van de Statenvertaling).

5. Wat is het verschil tussen blijdschap in 
God en blijdschap van de wereld?

6. Wat hebben we met elkaar geleerd van het 
eerste gedeelte van 2 Korinthe?  

Naar Veenendaal
Deze keer houden we onze Huishoudelijke 
Vergadering in Veenendaal. Misschien even 
zoeken, maar wanneer u de toren van de Julia-
nakerk in de gaten houdt, komt u vanzelf bij 
het gebouw “Marantha” naast de kerk. 

U kunt op het terrein gratis parkeren.
Het is van belang, dat er van iedere vereniging 
een afvaardiging aanwezig is, zodat het bestuur 
zich gedragen weet door het grondvlak van 
onze Mannenbond. Er is ook ruim gelegen-
heid voor uw opmerkingen of vragen. 
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Maar het gaat die middag niet alleen om 
beleidszaken. Als we die snel kunnen afhan-
delen, is er tijd genoeg voor het referaat van 
ds. A.D. Goijert, en de bespreking daarvan. 
Het thema is “Onder de wapenen!” We leven 
hier op aarde nog als de strijdende kerk, maar 
we zien uit naar de triomferende kerk. U voelt 
wel, hier is heel wat over te zeggen. We hopen 
dan ook u en jou te ontmoeten, wellicht ook 
met uw echtgenote. Gasten zijn van harte 
welkom. We beginnen om 14.00 uur en willen 
rond 16.30 uur eindigen. Tot ziens in 
Veenendaal!

Verkiezing Provinciale Staten
Wanneer u dit nummer leest voor 18 maart, 
wil ik u hartelijk opwekken om te gaan stem-
men. Het lijkt wat minder belangrijk, maar 
daar moeten we ons niet in vergissen. Ook 
op provinciaal niveau dragen we onze verant-
woordelijkheid. En u weet, vanuit de Provin-
ciale Staten worden de leden van de Eerste 
Kamer verkozen.
Mocht u dit maart-nummer na 18 maart in 
handen krijgen, dan hoeft u dit stukje niet 

over te slaan. Want na elke verkiezing is er de 
opdracht, om te bidden voor hen, die (op-
nieuw) gekozen zijn. En in het gebed voor 
onze regering belijden we tegelijk, dat God 
de Allerhoogste Koning is. Hij regeert alle 
dingen, maar Hij wil mensen in zetten. Niet 
alleen in de kerk, maar ook in onze samenle-
ving.

Paastijd
De lijdensweken en het Paasfeest bepalen ons 
bij de grote liefde van Christus. Hij gaf Zijn 
leven om zondaren zalig te maken. En door 
Zijn opstanding heeft Hij het eeuwige leven 
verworven voor allen, die in Hem geloven. 
Laten we in ootmoed en verwondering opzien 
naar onze Heere Jezus Christus. In ootmoed, 
want Zijn dood was nodig vanwege mijn 
zonden. In verwondering over Zijn trouw tot 
in de dood. Ik wens u allen een gezegende 
Paastijd!

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

in the picture

Elke kerkdienst is bijzonder genoeg!

Ds. P. Molenaar

Opendeurdiensten
Na de Tweede Wereldoorlog werden in onze 
Hervormde Kerk de zgn. Opendeurdiensten 
belegd. Nog bestaat altijd het evangelisatie-
blad De Open Deur. Dat waren evangelisa-

tiediensten voor iedereen, waarin veel nadruk 
werd gelegd op de boodschap aan mensen, 
die van het Woord waren vervreemd. Ook in 
mijn geboortedorp zijn er in het begin van 
de vijftiger jaren nog wel eens die diensten 
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gehouden. Maar vooral in de grote steden 
werden veel Opendeurdiensten belegd. Vanuit 
Hervormd-Gereformeerde kring was daarop 
geduchte kritiek, evenals op jeugddiensten. 
De Hervormd-Gereformeerden wilden 
vooral nadruk leggen op de eenheid van de 
gemeente en daarom geen aparte diensten 
voor jongeren, voor ouderen en onkerkelijken. 
Elke dienst is voor onkerkelijken bedoeld en 
ook voor de jeugd bedoeld. Daarin schuilt wel 
een kern van waarheid, al zou ik wel enige nu-
ancering willen aanbrengen, o.a. met het oog 
op diensten voor hen die anders begaafd zijn. 
Het is een grote zegen, als collega’s daarvoor 
bijzondere gaven hebben ontvangen. Sommi-
ge collega’s hebben bijzondere gaven, om kort 
en krachtig, tegelijk lettend op de draagkracht 
van de gemeente, het Woord in die setting 
eenvoudig te brengen. Maar dat we bijzondere 
diensten maar beperken tot een minimum is 
een goede gedachte.
De naam Open Deurdienst was, bijbels 
gezien, wel een treffende naam. Immers de 
toegang naar de tent van samenkomst of ont-
moeting en later naar de tempel had een zeer 
brede toegang volgens de Schrift. Zo was de 
toegang ook volgens Gods bouwtekening be-
doeld. Zo moet de prediking ook breed van de 
kerk uitgaan. De Heere zegt in Openbaring 
3, dat Hij een geopende deur heeft gegeven. 
Dat in onze tijd de deur van de Evangeliebe-
diening wijd mag opengaan in de prediking, is 
een grote zegen. Zo gebeurt dat ook in Open-
huisdiensten, als kerken zijn opengesteld in de 
week. De naam Open Deur is dus een mooie 
naam. Elke dienst moet maar een Opendeur-
dienst zijn, omdat Christus als de Deur en 
de enige Weg wordt aangewezen, voor jong 
en oud voor academici, maar ook voor alle 
rangen en standen, voor iedereen! 
Nu is er binnen Hervormd-Gereformeerde 

kring, wat de bijzondere diensten betreft wel 
een ontwikkeling. Er zijn legio aparte dien-
sten ingevoerd. Ik denk dat de les van vroeger 
toch goed is, dat we moeten oppassen met 
het invoeren van allerlei bijzondere diensten. 
Het gewone houd je het langste vol in het 
dagelijks leven en dat is ook in het kerkelijk 
leven zo. Het mag bijv. niet zo zijn dat dien-
sten voor anders begaafden een hype wordt 
voor heel de gemeente, omdat de aankleding 
en de ontmoeting met de anders begaafde 
gemeenteleden centraal staan, maar niet het 
Woord, dat in eenvoud en soms wat beeldend 
vertolkt wordt. Dat geeft mij dan een gevoel 
van sensatie, terwijl het heel goed is om juist 
de anders begaafden dicht bij het Woord te 
betrekken. De diensten moeten pastoraal nut 
hebben, omdat elke kerkdienst pastoraat voor 
heel de gemeente bedoeld te zijn, daar de 
dienaar spreekt uit naam van de grote Herder 
der schapen! 

Laagdrempelig
Heel wonderlijk is, dat het woord ‘laagdrem-
pelig’ wordt gebruikt voor bijzondere dien-
sten. Nu begrijp ik wel dat we deze naam ont-
leend hebben aan het maatschappelijk verkeer 
met alle soorten van mensen. Laagdrempelig 
werd vooral in het maatschappelijk verkeer 
gebruikt, vooral met het oog op sociale 
netwerken of opleidingen. Natuurlijk is het 
wel goed, dat we in het kerkelijke verkeer lage 
drempels hebben, vooral naar elkaar toe. Het 
is niet goed als drempels naar ambtsdragers 
erg hoog zijn. Het is goed in de gemeente 
een luisterend oor te ontvangen. Het is erg, 
als voor de gemeenteleden pastoraal drempels 
worden opgeworpen. Laten er daarom in het 
geheel van de gemeente, in pastoraat, jeugd-
werk, catechese en kringwerk lage drempels 
zijn in de ontmoeting zowel met ouderen 
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als met jongeren. Dat geldt zeker ook van de 
ontmoeting met mensen, die heel veel verdriet 
hebben meegemaakt. Laagdrempelig bete-
kent dus goed toegankelijk. In de zorg voor 
elkaar moeten we letterlijk al oppassen, dat 
we voor moeilijk lopende mensen niet te hoge 
drempels aanleggen. Het kan zelfs geboden 
zijn om drempels weg te halen, opdat mensen 
niet zullen struikelen over de hoge drempels, 
wanneer men moeilijk ter been is. Daarom 
is het een goed uitgangspunt om geen hoge 
drempels te hebben in onze woningen. 

‘Laagdrempelig’ in de kerkdienst
Laagdrempelig wordt nu vaak gebruikt met 
het oog op kerkdiensten die wat beter toe-
gankelijk moeten zijn voor mensen, die van 
het evangelie vervreemd zijn of er wat weinig 
bekend mee zijn. Het is goed om juist hen 
die ver afstaan van het evangelie in het oog te 
houden en mee te nemen naar Gods huis. Dat 
is een goede zaak. 
Toch geeft het woord laagdrempelig met het 
oog op de zondagse kerkdiensten een verkeer-
de indruk. Mijn vrees is dat we laagdrempelig 
hebben ingevuld om sommige kerkdiensten 
wat aan te passen aan de behoeften van een 
wat verwend christendom. De vraag, die dan 
opkomt is, hoe dan de toegankelijkheid is tot 
andere kerkdiensten? Zijn dat dan diensten 
met een hoge drempel, voor aparte excellente 
christenen, die wel wat meer kunnen hebben 
dan de kleuters en de randkerkelijken? Het 
aparte is vaak dat juist niet de mensen die 
aan de rand van de kerk staan erom vragen, 
maar wel mensen, die vaak in gemeenten wat 
naar veranderingen en vernieuwingen staan. 
Deze diensten moeten dan voor kleuters en 
buitenkerkelijken vooral aantrekkelijk zijn. Zo 
verkleuren en verkleuteren onze kerkdiensten. 
Soms gaan die diensten gepaard met veel 

eigen inbreng van gemeenteleden, die hun 
gaven in die diensten in muziek en zang ten 
gehore brengen.
De naam laagdrempelig lijkt toepasbaar op 
de buitenkerkelijken. Helaas werken deze 
diensten ook vervreemdend en zijn die hoog-
drempelig voor velen in de eigen gemeente. 
Voor gemeenteleden, die vooral de rust in de 
eenvoudige prediking van het Woord Gods 
zoeken, is wat laagdrempelig genoemd wordt 
echt hoogdrempelig! 

Bijbelse drempel 
De uitdrukking laagdrempelige diensten is 
niet een Bijbels geënte uitdrukking. Wanneer 
we de Bijbel lezen wordt er wel gesproken 
over de voeten te richten naar Gods huis. 
Waarschijnlijk waren volgens Psalmen 120-
134 er trappen naar de tempel. Die liederen 
hammaäloth of pelgrimsliederen kunnen 
namelijk ook ‘trappenliederen’ betekenen. Zo 
ging men zingend op naar de tempel, echt 
omhoog. Zo beklom men de tempelberg. 
Wanneer we de Bijbel nagaan, gaf juist de 
dorpel van de tempel op alle plaatsen in de 
Bijbel de heilige afstand weer tussen God 
en ons. Denk o.a. aan Psalm 84; 1 Koningen 
12:9 en 2 Kronieken 34:9. De dorpel moet 
bewaakt worden door de dorpelwachter. Bo-
vendien zijn de kerken vaak overal gebouwd 
op heuvels. Waar het christendom ingang 
vond, werd bij voorkeur een kerk gebouwd op 
een hoge plaats, om de hoge en heilige dienst 
des HEEREN aan te wijzen. Ik heb me wel 
eens afgevraagd, waarom men in steden en 
dorpen veel kerken bouwden op een heuvel, 
die moeilijk toegankelijk lijken voor ouderen 
en gehandicapten, zoals ook de tempel op de 
tempelberg. De leidende gedachte is dat de 
dienst des HEEREN zo’n heerlijke en hoge 
dienst is. Wanneer je een studie maakt over 
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de dorpel of de drempel van de tempel, dan 
wordt nooit gesproken over laagdrempelig-
heid. Maar bij de dorpel te staan, gaf aan dat 
er een heilige afstand was tussen God en ons 
en tegelijk dat de HEERE zo nabij wil zijn. 
De Naam HEERE betekent immers ‘Ik ben 
er’! Aan de dorpel van Gods huis te verkeren 
was voor de vromen al een grote zaak, omdat 
men hoorde en zag de dienst der verzoe-
ning, die plaats vond. Nu, dat is een blijvend 
leermoment voor de mensen in de kerk en ook 
buiten de kerk.

Dus lijkt me voor kerkdiensten ‘laagdrempelig’ 
geen goede uitdrukking, gelet op de Bijbelse 
lijn voor de eredienst en de lijn van de kerk-
geschiedenis daarin. Elke kerkdienst heeft een 
drempel van Gods heiligheid, die tegelijk in 
Christus een vrijmoedige toegang geeft (He-
breeën 10 en 12). Dat is de rijke inhoud van 
de prediking: de heilige God wil heel dichtbij 
mensen wonen. Daarom doet de voorganger 
altijd het gebed voor de preekstoel aan het be-
gin van de kerkdienst. Ik herinner me nog van 
wijlen ds. L. Kievit, dat hij knielend het stil 
gebed voor de preekstoel deed. Zo is nu Gods 
Heiligheid en Nabijheid. De Heere woont bij 
hen die voor Zijn Woord beven, die nederig 
zijn en verbroken van hart. 
Elke dienst dient voor iedereen toegankelijk 
te zijn, door tegelijk alle nadruk leggen op 
de heiligheid van de dienst, daar God en de 
engelen in de dienst des HEEREN aanwezig 
is (Efeze 3:10; 1 Korinthe 11:10). We mogen 
komen zoals we zijn: ‘een zondaar, arm en 
naakt tot de God, Die zalig maakt’. Tegelijk 
zeggen we, dat we niet mogen blijven die 
we zijn: de Heere vraagt geloof en bekering! 
Kerkdrempels mogen geen barricaden zijn. 
Er wringt echt iets als we onderscheid gaan 
maken tussen laagdrempelige diensten en 

gewone diensten. Zijn dat dan hoogdrempe-
lige diensten ? 

Geen drempels opwerpen 
Wel gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat we 
wel als gemeente drempels kunnen opwerpen. 
We kunnen drempels opwerpen voor buiten-
staanders en voor hen die nog van verre staan, 
ondanks het feit dat de genade zo heerlijk 
gepreekt wordt in de eredienst. Ik noem een 
paar voorbeelden: vroeger werden in mijn 
geboorteplaats de zitplaatsen verhuurd. Altijd 
maar wachten totdat het rode of groene lichtje 
ging branden! We hadden zelf een eigen 
plaats, maar fijn heb ik het nooit gevonden. 
Daarop had ik in mijn jeugd geduchte kri-
tiek. En dan nog het standsverschil met de 
hoge, dure en de goedkope, lage banken. Dat 
moeten we maar niet willen, al gunden we de 
overheden, vanwege hun hoge roeping zeker 
een goede plaats. Zelf heb ik later wel meege-
maakt dat mensen zo aan hun eigen plaats ge-
hecht waren, zonder dat er verhuurde plaatsen 
waren, dat gasten onvriendelijk naar een ande-
re plaats werden gestuurd. Ik heb daarvan als 
voorganger wel eens wat gezegd in gemeenten 
die ik diende. Goed is het om de mensen, ook 
als ze weinig komen, vriendelijk te ontvan-
gen. Het is goed dat enkele ambtsdragers 
fungeren aan de ingang van de kerk om de 
gemeente te ontvangen. Tegelijk moeten we 
dat niet te optochtelijk doen, maar wel wat 
voorzichtig en invoelend. Zelf bezocht ik eens 
in mijn eerste gemeente een vrouw, over wie 
ik zo blij was dat ze voor de eerste keer naar 
de kerk kwam. Een aller vriendelijkst bezoek 
werd het. Maar daarna kwam ze niet meer 
in de kerk! Ik dacht iets verkeerds gezegd te 
hebben. Maar een ouderling vertelde me, dat 
ze geen aparte aandacht wilde hebben. Liever 
wat anoniem naar de kerk. Ja, die mensen zijn 
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er ook. Daarmee moeten we ook rekenen als 
ambtsdragers die de opwachting maken bij 
het kerkgebouw. Daarom maar oppassen om 
vooral voorzichtig te zijn, als je mensen voor 
het eerst naar de kerk ziet komen. We moeten 

dus voorzichtig de herdersstaf hanteren om 
de gemeente te leiden. Laten alle dingen met 
stichting en orde geschieden! Laten we het 
heil van de hele gemeente zoeken en vooral de 
eer van God!

Geachte leden,

De volgende activiteiten van onze Mannen-
bond mochten in het afgelopen verenigings-
jaar plaats vinden:

1) Huishoudelijke Vergadering
De Huishoudelijke vergadering werd ge-
houden op 5 april 2014 in het gebouw van 
de Hogeschool “De Driestar’’ te Gouda. De 
vergadering werd geopend door onze voorzit-
ter, ds. W. Westland. Het openingswoord ging 
over Psalm 96 vers 8: “geef de HEERE de eer 
van Zijn Naam’’. Het is een oproep om God 
te loven. Daarna werden de agendapunten, 
zoals het jaarverslag van de secretaris en pen-
ningmeester, besproken. Er vond bestuursver-
kiezing plaats, omdat drie hoofdbestuursleden 
aftredend waren: ds. W. Westland, ds. J.H. 
Lammers en ds. E. de Mots. Zij stelden zich 

herkiesbaar en werden verkozen. Hoofdbe-
stuurslid, ds. E. de Mots hield een lezing over 
het thema: “leven in de eindtijd: volharding 
geboden’’. Een actueel onderwerp, dat bleek 
uit de bespreking. We danken onze God 
voor de eensgezindheid, waarin we bij elkaar 
mochten zijn.  

2) Bondsdag 2014
Op zaterdag 25 oktober hielden we onze 
Bondsdag in Putten. Het thema was: “Disci-
pelschap’’. De voorzitter ds. W. Westland had 
zijn welkomstwoord gebaseerd op 2 Timo-
theüs 3 vers 14-15: “discipel blijven’’. Voor 
deze bondsdag waren 2 sprekers uitgenodigd: 
ds. J. M. Molenaar te Hoevelaken, die een 
lezing hield over “discipel zijn, je basis’’ en dr. 
A.J. Kunz te Katwijk aan Zee, die een lezing 
hield over “discipel zijn, je leven’’. Namens de 
Mannenbond stuurden we een brief naar Ko-

Jaarverslag 2014-2015

Van de Bond van
Hervormde Mannenverenigingen op 
Gereformeerde Grondslag

Ds. J. van Dijk
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ning Willem Alexander om hem Gods zegen 
toe te wensen bij de taak en roeping die hij 
vervullen mag. We mogen terug zien op een 
gezegende ontmoetingsdag. Vooral zijn we 
dankbaar voor het onderwijs uit Gods Woord 
over het discipel van Christus zijn. Dit onder-
wijs blijft nodig, want we blijven leerlingen 
van het Woord van onze God.   

3) Themadagen
Dit zijn dagen van ontmoeting en toerus-
ting. Zij worden op zaterdag gehouden. Het 
initiatief ligt bij de Mannenbond van de Chr. 
Geref. Kerk en onze Mannenbond. Op 12 
april werd een themadag gehouden in Tholen. 
Thema was: Jezus Christus, Zijn Persoon 
en werk. Inleiders waren: ds. J.Th. Pronk uit 
Sirjansland en ds. G.R. Procee uit Middelhar-
nis. Op 3 mei werd een themadag gehouden 
in ’t Harde. Thema was: “zien op Jezus’’. Ds. 
M. van Kooten uit Elspeet en ds. H. Korving 
uit Urk waren de sprekers. Op 4 oktober is er 
een themadag in Hoevelaken geweest. Thema 
was: “kan ook een rijke zalig worden?’’. Ds. 
A.L van Zwet te Putten en ds. J.L. de Jong te 
Bunschoten hielden de lezingen. Op 7 maart 
werd een themadag in Woerden gehouden. 
Thema was: “tegenstand, maar van welke 
kant?’’. Ds. G.H. Vlijm en ds. P.W.J van den 
Toorn te Heerde waren de sprekers op die 
dag. God zegene de toerusting, die we op deze 
dagen uit Zijn Woord ontvangen hebben. 

4) Streekvergaderingen
In het afgelopen verenigingsjaar is er één 
streekvergadering gehouden: op 10 november 
is de streek Den Haag bezocht door onze 
hoofdbestuursleden ds. W. Westland en br. 
C.D. Groenendijk. Het onderwerp was: “de 
inwoning van de Heilige Geest’’. Op een 
streekvergadering is er gelegenheid om over 

allerlei zaken met het hoofdbestuur van ge-
dachten te wisselen. 

5) Hervormde Vaan
De inhoud van ons blad “de Hervormde Vaan’’ 
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. Jonge-
neel 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: boetedag, Bijbelwerk, 10-jarig 
bestaan Prot. Kerk. Nederland, koopzonda-
gen, enz. Enkele kerkhistorische personen 
worden voor het voetlicht gehaald en wat hun 
betekenis is voor ons: ds. Theodorus à Brakel 
en het gebed, ds. H. de Cock (1801-1842), 
Wulfert Floor (de eenvoudige boerenpraat). 
Verder kunt u lezen over boekbesprekingen 
en organisatienieuws. We hopen dat ons blad 
“de Hervormde Vaan’’ met zegen gelezen en 
gebruikt wordt.  

6) Verdiepingsconferentie 25+
De verdiepingsconferentie is twee keer gehou-
den. De eerste keer was op 24 mei. Het thema 
was: “beeld van God’’. Prof. dr. H.G.L. Peels 
(Oudtestamenticus TUA) en drs. J.M. Eijma-
el-Verkade (Eleos) leidden het thema in. De 
tweede keer was op 22 november. Thema was: 
“Uw Koninkrijk kome’’. Dr. M. Klaassen en 
ds. H.G. de Graaff hielden de lezingen. Beide 
keren waren er ongeveer 100 bezoekers. We 
hopen dat deze ontmoetingen rondom Bij-
belse onderwerpen zegenrijk mogen zijn. 

7) Ledenwerving en Publiciteit
Er is foldermateriaal voor ledenwerving. 
Aan het begin van het seizoen is naar alle 
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verenigingen foldermateriaal verstuurd met 
de bedoeling om leden te werven voor de 
mannenvereniging. Ook zijn kerkenraden 
benaderd van plaatsen, waar geen mannen-
vereniging is. We hopen dat de acties mogen 
aanslaan. Via de website wordt de publiciteit 
voor onze Mannenbond gezocht. Belangrijk is 
om de website up-to-date te houden. Thema-
dagen, Streekvergaderingen, Verdiepingscon-
ferentie25+, de Huishoudelijke Vergadering en 
de Bondsdag worden er op bekend gemaakt. 
Tevens worden lezingen van Huishoudelijke 
Vergaderingen en van de Bondsdagen op 
geplaatst. 

8) Contacten
Het Hoofdbestuur vergaderde zeven keer dit 
seizoen. Dankbaar zijn we voor de goede sfeer 
waarin dit kon plaatsvinden. Als Hoofdbe-
stuur hebben we onze jaarlijkse vergaderingen 
en ontmoetingen met de andere Hervormd-
Gereformeerde bonden: het zgn 7- bonden-
beraad. Naast deze besprekingen bezoeken we 
elkaars jaarvergaderingen of bondsdagen. Op 
het WEB, het samenwerkingsverband met de 
Vrouwenbond, HGJB, Zondagsscholenbond 
en Mannenbond worden vragen over geloofs-
opvoeding doorgesproken. 
Er is een nieuw initiatief: een digitale map 
“Opvoedingsbron’’. Thema: “in gesprek’’. O.a. 
een pedagogisch artikel (verschenen in de 
Vaan), een Bijbelstudie over Jozua 4, ge-
zinsmomenten, tips voor opvoedingsavonden, 
3 ervaringsverhalen over geloofsopvoeding. 
Verder hebben we contacten met de Hersteld 
Hervormde Mannenbond, de Chr. Geref. 
Mannenbond en de Mannenbond van de Ger. 
Gemeenten op de Themadagen en de Bonds-
dagen. Op 11 oktober 2014 bezochten we de 
Bondsdag van de Chr. Geref. Mannenbond te 
Ede, waar ds. P.J.D. Buys uit Ede sprak over 

“Christelijke hoop’’. Op 18 oktober 2014 zijn 
we op de Bondsdag van de Hersteld Her-
vormde Mannenbond in Lunteren geweest, 
waar ds. A.C. Rijken uit Gameren sprak over 
“de Heilige Geest en de heilsgeschiedenis’’ 
en dr. W. van Vlastuin sprak over “de Heilige 
Geest en de heilsorde”. Op 8 november 2014 
bezochten we de Bondsdag van Mannenver-
enigingen van de Ger. Gemeenten te Woer-
den, waar een lezing van ds. J. IJsselstein werd 
voorgelezen over “ons gevoel een vals kompas, 
Gods Woord een vaste grond’’ en dhr. G. van 
Veldhuizen hield een lezing over de verhou-
ding tussen gevoel (stemming) en geloof. We 
zijn dankbaar voor de vruchtbare contacten 
en goede ontmoetingen met de broeders en 
zusters van andere bonden. 

9) Ledenbestand
We gedenken onze leden, die dit verenigings-
jaar zijn overleden en wensen hun nabestaan-
den de troost en genade van de Heere Jezus 
Christus toe. Ook zijn we dankbaar dat er nog 
steeds nieuwe leden bij komen op onze Man-
nenverenigingen, waaronder ook jongeren. 
Helaas was er één vereniging die in december 
2014 moest stoppen vanwege het geringe 
aantal leden: de MV “Alexander’’ te Rot-
terdam/Hillegersberg. Het aantal leden van 
de Mannenbond blijft onveranderlijk: ruim 
3400 leden. We hopen dat onze verenigingen 
blijven groeien! 

10) Archief Mannenbond
We hebben samen met de andere bonden een 
gesprek gehad met prof. F.A van Lieburg in 
verband met het archief van de Mannenbond. 
Het is belangrijk voor het nageslacht dat het 
reilen en zeilen van de Mannenbond bewaard 
wordt. We beraden ons hoe we daar invulling 
aan kunnen geven.
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11) Tenslotte
Aan het einde van dit jaarverslag wijzen 
we elkaar 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 studententijd aan 
de voeten van professor Gamaliël zat om on-
derwijs te ontvangen. Zo wil de Heere Jezus 

onze Leraar zijn opdat wij Zijn leerlingen zijn 
en worden. Dat is, waar we Zijn Woord lezen, 
bestuderen en bidden om de Heilige Geest 
om onderwijs te ontvangen en het als Levend 
Water mogen indrinken. Dit is het goede deel, 
wat niet van ons zal weggenomen 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! 
Maart 2015.         Ds. J. van Dijk, 1e secretaris

organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2011
De volgende wijzigingen doorvoeren: 
1) het adres van de nieuwe voorzitter van de 
MV “Calvijn’’ te ’t Harde stond de vorige keer 
niet goed vermeld. Het moet zijn: dhr. W. van 
Engelen, Larixweg 9 (en niet 94), 8084 HV
’t Harde.                            
2) de MV “de Waarheid der Schriften’’ te 
Dordrecht (blz. 19) heeft een nieuwe voorzit-
ter: ds. H.J. Stoutjesdijk, Dubbelsteynlaan 
Oost 154, 3319 EG Dordrecht.
3) de MV “Calvijn’’ te Baarn (blz. 5) heeft een 
nieuwe secretaris: dhr. H. Heimensen, Bilder-
dijklaan 46, 3743 HS Baarn. En het adres van 
de voorzitter dhr. J.P. Offringa is gewijzigd in: 
Wetering Schans 6, 3751 DJ Bunschoten. 
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl

Themadag in Tholen
De commissie themadagen van de Bond 
van Herv. Mannenverenigingen op Ger. 
Grondslag en de Bond van Chr. Geref. 
Mannenverenigingen belegt op D.V. 
zaterdag 18 april een regionale themadag 
in het verenigingsgebouw ‘De Wingerd’, 
Nieuwe Pad 1 te Tholen. 
Het thema van die dag is: 
“MISSIONAIR”
De sprekers zijn ds. J.P. Ouwehand uit 
Houten (Missionair veraf ) en ds. L.W. 
van der Meij uit Driebergen (Missionair 
dichbij)
Inloop: 9.30 uur; aanvang: 10.00 uur; slui-
ting 14.00 uur. In de middagpauze wordt 
er voor een lunch gezorgd. 
Opgave via e-mail: 
Themadagmannentholen@kpnmail.nl; Of 
per telefoon: 0118 627673, 
dhr. H.F. Veerman (secr.).
Voor parkeren zie: 
www.hervormdegemeentetholen.nl 
De toegang is gratis. Er is wel een collecte 
voor de onkosten.
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 Exploitatie Begroting Begroting
 2014 2014 2015
BATEN:
Contributies.....................................................................  47.876,--  48.020,--  47.880,--
Collecten en giften ..........................................................   3.939,--     4.800,--   3.825,--
Rente ...............................................................................   442,--   490,--   390,--
Diverse ontvangsten ........................................................   900,--   750,--   850,--
Referaten en insignes .......................................................   245,--     225,--   475,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
    53.402,--   54.285,--  53.420,--
   ===========  ===========  ===========

LASTEN:
Reiskosten H.B. e.a. + secretariaat ...................................  3.915,--  4.300,--  4.250,--
Vergaderingen + zaalhuur ................................................   1.813,--      2.450,--   1.850,--
Onkosten Bondsdag ........................................................   2.288,--     2.900,--    2.550,--
Diverse kosten .................................................................   4.392,--     2.425,--      3.545,--
Verdiepingsconferentie 25+ .............................................  1.000,--  1.000,--  1.000,--
WEB ...............................................................................  -,--  -,--  500,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––  
   13.408,--   13.075,--    13.695,--

ONKOSTEN „HERV. VAAN”
Drukkosten + banderen ...................................................  15.516,--    16.550,--    15.550,--
Frankering .......................................................................  12.853,--    13.100,--     13.200,--
Honoraria ........................................................................  1.390,--    1.400,--      1.400,--
Diverse kosten + inbinden ...............................................   300,--    300,--      300,--
Aandeel kosten Bondsbureau ..........................................  9.700,--   9.750,--     10.750,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––        
 TOTAAL LASTEN   53.167,--   54.175,--  54.895,--
 TOTAAL BATEN   53.402,--  54.285,--   53.420,--
   –––––––––––  –––––––––––  –––––––––––– 
 VOORDELIG SALDO   235,--  110,--
 NADELIG SALDO      1.475,--
   ===========  ===========  ===========

Voorgesteld wordt de contributie voor 2015 vast te stellen op  15,--.

BALANS per 31-12-2014:

Geldmiddelen .......................................   40.165,-- 
Aandeel Bondsbureau ...........................    4.715,--  
Inventaris ..............................................     1,--
Voorraden/vorderingen .........................  585,--  
  –––––––––––– 
    45.466,-- 
Nog te betalen kosten ...........................   12.005,-- 
  ––––––––––––  
 VERMOGEN   33.461,-- 
  ============

Exploitatie-rekening 2014
Van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag
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BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

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

ZATERDAG 11 APRIL 2015
aanwezig te zijn op de

H U I S H O U D E L IJ K E
V E R G A D E R I N G
Locatie: gebouw Maranatha naast de Julianakerk,

Prins Bernhardlaan 26, 3901 CC te Veenendaal

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 2015
 4. Voorstel contributieverhoging
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 7. Mededelingen
 8. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
 Voorgestelde dubbeltallen:
 1. vac. ds. J.P. Nap (herkiesbaar)
  ds. J.P. Nap te Lunteren
  ds. J. Molenaar te Hoevelaken
 2. vac. dhr. C. Oosterom (herkiesbaar)
  dhr. C. Oosterom te Lopik
  dhr. G. van Steenbeek te Ede
 3. vac. dhr. C.D. Groenendijk (herkiesbaar)
  dhr. C.D. Groenendijk te Ridderkerk
  dhr. J.G. de Wilde te Ridderkerk
 9. Referaat door ds. A.D. Goijert: „Onder de wapenen”
10. Collecte - u kunt ook gebruik maken van een éénmalige machtiging
11. PAUZE (verkoop referaten)
12. Bespreking van het referaat
13. Rondvraag
14. Sluiting door ds. E. de Mots

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

P.S. Op het terrein van de Julianakerk kunt u gratis parkeren.


