
1

Orgaan van de Bond van 
Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag

de hervormde vaan

 

pagina 3

Openingswoord
Huishoudelijke
Vergadering 

pagina 8

Bijbelstudie n.t.

De Herder en 
Zijn schapen

pagina 12

Luther en de
Joden

76e jaargang · nr 5/6 · mei/juni 2016



2

colofon

1e voorzitter: Ds. W. Westland
Bonkelaarsplein 46, 3363 EL Sliedrecht
T 0184 636920 • dswwestland@hotmail.com

2e voorzitter: Ds. J.P. Nap
Dorpsstraat 180, 6741 AR Lunteren
T 0318 483717 • dsjpnap@hetnet.nl

1e secretaris: Ds. J. van Dijk
Callunalaan 12, 6721 HA Bennekom
T 0318 304955 • ds.j.vandijk@hetnet.nl

2e secretaris: Dhr. C.D. Groenendijk
Koolmees 35, 2986 VB Ridderkerk
T 0180 423817 • c.d.groenendijk@hetnet.nl

1e penningmeester: Dhr. C. Oosterom
Jan van Aemstelstraat 7, 3411 XK Lopik
T 0348 551496 •
accountant.c.oosterom@planet.nl

2e penningmeester: Dhr. J. van Capelleveen
Valleistraat 60, 3901 RT Veenendaal
T 0318 516930 • jvancapelleveen@solcon.nl

Lid: Ds. E. de Mots (commissie 25+)
Joh. Willem Frisostraat 38, 7462 GX Rijssen
T 0548 519549 • e.de.mots@solcon.nl

Lid: Ds. J.H. Lammers (Redactie-adres)
Pelikaan 34, 2986 TB Ridderkerk
T 0180 424636 • j.h.lammers@hetnet.nl

Lid: Ds. J.M. Molenaar (Themadagen)
Vossenakker 2, 6711 CZ Ede
T 0318 307748 •
ds.jmmolenaar@hervormdede.nl

Overlijdensberichten:
J. Bout & Zn., Postbus 3, 1270 AA Huizen
E info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)

De kopij voor het juli/augustus-nummer moet vóór
20 juni bij de drukker (info@boutdruk.nl)
aanwezig zijn.

inzenden kopij
juli/augustus-nummer

inhoud
Openingswoord

Huishoudelijke Vergadering 9 april 2016  3

Bijbelstudie o.t.  5

Bijbelstudie n.t.  8

Van de voorzitter  11

‘Onder een vergrootglas’ 12

Lezing

Huishoudelijke Vergadering 9 april 2016 14

Organisatienieuws 18

Advertentie Bondsbureau  18

Overlijdensberichten 18

ISSN 0167 - 3564 • www.hervormdemannenbond.nl

Verschijnt 10 maal per jaar • Voor leden gratis • Niet-leden e15,00 per jaar

Abonnementen lopen per kalenderjaar • Opzeggen voor 1 december

Mutaties: Schriftelijk melden aan het Bondsbureau
Bestuurswijz. moeten naar de 1e secretaris

Adres administratie:
Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, 
3862 DB Nijkerk • T 033 - 2456699
E bondsbureau@filternet.nl  
Bankrek.nr. NL08RABO0377871559 
t.n.v. Herv. Mannenbond op G.G. te Nijkerk

Openingstijden Hervormd Bondsbureau:
Maandag t/m donderdag van 8.30 - 11.30 uur.
Vrijdag gesloten.

Voor al onze activiteiten zie onze agenda op
www.hervormdemannenbond.nl

Omslag: Een torso van een standbeeld uit de oudheid op het ruïneveld van Filippi.
              Naar de gemeente in die stad stuurde Paulus zijn brief.



3

Openingswoord
Huishoudelijke vergadering 9 april 2016

De kracht van Zijn opstanding
“Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding”
(Filippenzen 3 : 10a)

K

Ds. W. Westland

ennis is een belangrijk iets. In het 
gewone leven is het nodig, dat wij 

bepaalde dingen weten. Stel voor, dat u de 
verkeersregels helemaal niet zou kennen. Dan 
kunt u zo de weg niet op. Je zou de grootste 
ongelukken maken.
Kennis is een belangrijk iets, zeker voor ons 
geloofsleven. Kennis van de Bijbel, en daaraan 
gekoppeld kennis van de belijdenisgeschrif-
ten, met name onze Catechismus. Om het 
beeld van het verkeer maar vast te houden: 
als die kennis ontbreekt kun je de levensweg 
niet gaan want overal dreigt het gevaar. Je 
zou maar geestelijk kunnen verongelukken. 
Immers, wat komen er veel gedachten en me-
ningen naar ons toe. Ze leiden ons af van het 
eenvoudige geloof in Christus, en brengen ons 
op een dwaalweg.
Dat is ook één van de redenen, waarom wij 
het werk van onze Mannenbond stimuleren. 
Wat is het goed om regelmatig met elkaar 
de Bijbel te bestuderen, en om zo kennis van 
Gods Woord mee te krijgen. Opdat we maar 
niet meeslingeren met de waan van de dag, 
maar een vaste koers houden.
Niet wat mensen zeggen, maar wat de Heere 
zegt, daar komt het op aan.
Daarom, kennis is belangrijk! En nu hoor ik 
Paulus ook dat woord gebruiken: opdat ik 
Hem kenne. Wat bedoelt Paulus daar mee?

Persoonlijke ontmoeting
Is dat een kennen met verstand? Zoals Paulus 

van jongs af aan de wetten van Mozes en de 
profeten kende? Bedoelt Paulus de kennis, die 
hij opgedaan had aan de voeten van zijn leer-
meester Gamaliël? Nee, dat is niet de hoofd-
zaak, ook al is hij later, na zijn bekering, nog 
dankbaar geweest, dat hij in zijn jonge jaren 
zoveel geleerd had uit het Oude Testament. 
Maar het gaat hier in Filippenzen 3 dieper. 
Het Griekse woord in de grondtekst wijst op 
twee dingen: kennen vanuit de ontmoeting, 
en vanuit de omgang. Zo is het in het gewone 
leven ook. Hoe kun je iemand kennen, die je 
nooit ontmoet hebt! Denk b.v. aan onze ko-
ning Willem Alexander. We kennen hem van 
de foto’s in de krant. En misschien hebt u hem 
wel eens gezien vanuit de verte. Maar als je 
hem zou ontmoeten, en met hem zou spreken, 
dan zou je hem veel beter leren kennen. En 
dat geldt nog des te meer voor de Koning van 
Pasen, de Heere Jezus. Het gaat om persoon-
lijke ontmoeting met Hem. Zo is het ook bij 
Paulus gegaan. De Heere Jezus kwam hem 
tegemoet op de weg naar Damascus, en dat 
maakte zijn leven radicaal anders. Zo gaat het 
bij ons meestal niet. Maar toch, de Heiland 
gaat nog steeds uit om het verlorene te zoe-
ken. Dat kan zo rustig aan gebeuren. Wan-
neer je thuis uit de Bijbel leest. Of  ’s zondags 
onder de prediking zit. Het kan gebeuren, 
wanneer je samen op de Mannenvereniging 
bezig bent met Gods Woord. Ineens voelt u 
het: Ik wordt persoonlijk aangesproken. Het 
gaat om mij!
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Dagelijkse Omgang
Maar dan mag het niet bij die enkele ont-
moeting blijven. Toen Paulus in Damascus 
kwam, was hij ook nog niet klaar. Wanneer 
hij jaren later deze brief aan Filippi schrijft, 
zegt hij niet: nu weet ik het wel. Nu ben ik er 
wel. Nee, nu is er nog de zucht, het verlangen: 
opdat ik Hem mag kennen. In de kennis van 
Jezus Christus zijn we nooit uitgeleerd. Er 
mogen steeds nieuwe dingen opengaan uit de 
rijkdom van Christus.
Daarom is de dagelijkse omgang met Hem, in 
gebed en schriftlezing zo belangrijk, zo nodig! 
Het is net als in het gewone leven. Een jongen 
en een meisje kunnen bij een eerste ontmoe-
ting verliefd op elkaar worden. Maar als ze 
jaren lang met elkaar getrouwd zijn, dan leren 
ze elkaar steeds beter kennen.
Ik vraag u: is het u daarom te doen? Om Hem 
steeds meer te leren kennen. Of blijft u bij 
een ontmoeting van jaren geleden staan? En 
misschien dat u op dit moment wel in beslag 
genomen wordt door allerlei andere dingen. 
En aan echte bezinning komt u niet toe. Het 
contact met de Heere Jezus wordt steeds min-
der. Er komt stilstand in uw geestelijk leven. 
Denk erom: stilstand is achteruitgang. Dan 
is het nodig om opnieuw aan de voeten van 
de Heere Jezus te gaan zitten, net als Maria. 
Want dan wil Hij de nacht uit uw ziel verdrij-
ven, en mag het licht van Pasen doorbreken. U 
mag van Zijn opstanding ervaren.

De kracht van Zijn opstanding
Dat wordt in één adem genoemd: opdat ik 
Hem mag kennen, en de kracht van Zijn 
opstanding. In het Grieks staat hier het woord 
Dunamis. Dat kennen wij van dynamiet 
en dynamisch. Zo is het in de omgang met 
Christus. Er gaat kracht van Hem uit. Je kunt 
dat op verschillende manieren zeggen. Mag ik 

het dan vanmiddag zeggen met enkele woor-
den uit de Gereformeerde Dogmatiek: er gaat 
kracht van Hem uit in de rechtvaardiging, in 
de heiliging en in de verheerlijking.
Je mag leren verstaan, dat Hij opgewekt is 
om onze rechtvaardigmaking (zie Romeinen 
4:25). De opgestane Heiland geeft mij deel 
aan Zijn volbrachte middelaarswerk. In vers 9 
zegt Paulus: Niet mijn rechtvaardigheid, maar 
de rechtvaardigheid, die uit God is, door het 
geloof in Christus. Wat is dat groot: Al mijn 
zonden met Christus het graf ingegaan, en 
nu het witte kleed van Zijn gerechtigheid te 
ontvangen. Dan wordt het: met Hem gekrui-
sigd, en met Hem begraven in Zijn dood. En 
met Hem opstaan tot een nieuw leven: het 
leven van de heiliging. Het wordt je verlan-
gen om Hem te dienen in je leven. Maar wat 
heb ik daarbij de kracht van Christus nodig. 
Want uit onszelf dwalen we zo gemakkelijk 
af. Maar door de kracht van Zijn opstanding 
krijgt mijn oude mens de doodsteek. Leer ik 
te sterven aan mezelf, en komt er een nieuwe 
gehoorzaamheid. Begerig om te leven naar 
Zijn geboden. Hoe langer hoe meer.

Uitzicht
En dan wil Hij kracht geven in de strijd. Want 
je krijgt de wind tegen op je levensweg.
Paulus spreekt zelfs over de gemeenschap aan 
Zijn lijden (vers 11). Wat heeft Paulus veel 
moeten verdragen om de Naam van Christus. 
En dat gaat ook ons niet voorbij. Ook al hoe-
ven wij niet zoveel te lijden als onze broeders 
en zusters in andere delen van de wereld. 
Maar Paulus mocht de kracht van Christus 
ervaren. En zo is dat voor een ieder, die het 
van Hem verwacht. Dan is het wellicht ook 
een weg van kruisdragen. Smaadheid dragen 
om Zijn Naam. Maar dan voort te mogen 
gaan in Zijn kracht. En dan geeft de Heere 
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bijbelstudie o.t.
Ds. E. de Mots

De HEERE is een Wreker,
De Psalm van Nahum
Vers 1 – 6

ook uitzicht op de weg. Want de Koning van 
Pasen heeft overwonnen over zonde, satan en 
dood. En Hij belooft: Ik leef, en u zult leven. 
Eenmaal zal Hij aan Zijn Kerk de volle zalig-
heid schenken. De volle heerlijkheid. Delen in 
Zijn glorie. Met ziel en lichaam.
Dat was ook het verlangen van Paulus. Hij 
zegt hier in vers 11: om hoe dan ook te komen 
tot de opstanding der doden. Wat een rijke 

Zaligmaker is onze Heere Jezus. In Hem is al-
les te vinden voor tijd en eeuwigheid. Daarom, 
laat het ook ons verlangen zijn, ons dagelijks 
gebed: Opdat ik Hem mag kennen, en de 
kracht van Zijn opstanding!

Het is Isrels God, die krachten geeft
van Wie het volk zijn sterkte heeft
Looft God, elk moet Hem vrezen. (Ps. 68:17)

Inleiding
Het kan goed zijn om de inleiding op het 
boek Nahum erbij te houden. Soms (ik geef 
het dan wel aan) wijs ik daar naar terug. Ge-
zien de onbekendheid van het Bijbelboek, kies 
ik er ook voor om de verzen zo breed mogelijk 
uit te werken. Elke keer het desbetreffende 
vers erbij lezen én houden (maar misschien 
doet u dit altijd al!) vergroot hopelijk het 
begrijpen van de inhoud en de betekenis. 

(Vers 1)
De last van Ninevé. Een enigszins afwijkend 
begin in vergelijking met de andere profeten. 
Op Habakuk na, dat in vers 1 ook zo begint, 
zijn er weinig profetenboeken die zo begin-
nen.

De meesten beginnen met: Het Woord van de 
HEERE kwam tót…. Het begin van Nahum 
heeft daarmee meteen iets indringends. Hier 
is een profeet met een last! Iemand die - van 
Godswege! - iets op zijn hart heeft en dat hij 
kwijt moet.
Dat blijkt wel als we deze omschrijving wat 
beter bezien. Het woord ‘last’ komt van ‘optil-
len, dragen’. Zie verder de inleiding onder Het 
opschrift. De last is de dreigspreuk over de 
stad Ninevé. Ons welbekend van de profeet 
Jona. Behalve in dit vers, valt de naam alleen 
nog in Nahum 2: 8 en 3: 7. Ninevé was in de 
tijd van de profeet Nahum een enorme stad. 
Aan het einde van de achtste eeuw werd het 
de hoofdstad van het Assyrische rijk. De stad 
heeft ‘Jericho-trekken’: het had een dubbele 
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muur van 12 km. En net als Jericho werd het 
beschouwd als een stad die niet in te nemen 
was. Maar Nahum kondigt de val van de stad 
aan. 
Er staat nog iets in vers 1: Het boek van het 
visioen van Nahum uit Elkos. Een paar dingen 
schreef ik ook daar al over in de inleiding. 
Deze aanhef zegt iets over de manier waarop 
de profeet deze last ontving en doorgaf. Dat 
is in de vorm van een visioen (denkt u o.a. aan 
Johannes op Patmos!) waarin de HEERE
de boodschap van oordeel aan Nahum door-
gaf. 

(Vers 2)
Dit gedeelte t/m vers 8 wordt ook wel de 
Psalm van Nahum genoemd. Dat heeft te 
maken met de vorm, de stijl waarin Nahum 
de profetie opschreef. Het gaat om poëzie van 
een hoog literair gehalte ( J. Westerink). Na-
hum heeft de gave om dit beeldend en tegelijk 
ook op een aangrijpende wijze te beschrijven. 
Daarnaast klinken er ook letterlijk (!) verschil-
lende (berijmde) Psalmwoorden in door. Te 
denken valt aan de Psalmen 68 (meerdere 
verzen) en Psalm 94. 
Na het opschrift valt Nahum meteen met de 
deur in huis. In de verzen die volgen beschrijft 
hij op een indringende manier Wíe en hóe 
de HEERE is. Let er op hoe Nahum Zijn 
Naam schrijft: met vijf hoofdletters. Het is de 
Naam van de God van het Verbond. Die God, 
Die een relatie met Zijn volk heeft. En van 
Wie staat geschreven, dat wie aan Zijn volk 
komt, aan God Zélf komt! Dat blijkt uit wat 
volgt…..
U zou de omschrijvingen die hij in deze 
verzen geeft, eens op een rijtje onder elkaar 
moeten zetten. Met daarbij Zijn optreden 
tegen de vijand, Ninevé, en daarmee de As-
syriërs. Deze verzen geven een diepe indruk 

van Gods heiligheid en majesteit. ‘Wie, wie is 
een God als Gij, groot van macht en heerschap-
pij?’ (Psalm 77: 8 ber.). Nahum roept niet op 
tot een gewapende opstand, maar om naar 
God, de HEERE te kijken. In het licht van 
Wie Hij is, ziet Nahum wat er met Ninevé, 
het kwaad, zal gebeuren.  
Dat vinden we terug in de omschrijvingen 
waarmee de profeet de HEERE noemt. Hij 
begint met een ons bekend woord: na-ijverig. 
We horen dat elke zondag in de Tien Gebo-
den: ‘(..) want Ik, de HEERE, uw God ben een 
na-ijverig God’ (Exodus 20: 5). Het betekent 
niet alleen dat God de aantasting van Zijn 
heilige Naam niet verdraagt, maar ook dat Hij 
opkomt voor Zijn volk. En Nahum laat zien 
hóe: het verwekt Hem tot heilige toorn.
Dat klinkt door in de naam Wreker. Een 
Naam die tot 3x toe valt. Dit roept bij
ons allerlei gevoelens op. Wij denken aan 
wraak(acties), vergelding. Iemand die zich op 
een ander wreekt. In het OT en daarmee de 
Bijbel heeft het duidelijk een andere klank. 
Het betekent vooral het verschaffen van recht 
en dat kan zelfs heil inhouden voor onder-
drukten. God zal het kwaad wreken dat Zijn 
volk wordt aangedaan. Hem komt de wraak 
toe! Zie ook Rom. 12: 19 en 2 Thess. 2: 1: 
6 – 9.
Nahum zegt er nog wat bij: zeer grimmig, een 
Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders. 
Dit laat zien dat Zijn wraak niet willekeurig 
is. En ook niet voorkomt uit een gebrek aan 
zelfbeheersing. God komt op voor het recht, 
gerechtigheid en zal een einde aan het kwaad 
maken. Deze vergelding vindt plaats op grond 
van Gods rechtvaardigheid. Hij kijkt niet 
machteloos toe, maar vergeldt wat de vijan-
den Zijn volk hebben aangedaan. Een regel 
uit HC Zondag 19 komt in gedachten: (….) 
Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige 
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verdoemenis werpen zal (HC Zondag 19, vr. 
en antw. 52).

(Vers 3)
Dit vers vult nog eens aan hoe de HEERE 
is: geduldig, groot van kracht, Die de schuldige 
niet onschuldig houdt. Het uitblijven van Gods 
oordeel is niet een teken van onmacht. 
Maar gevolg van het feit dat Hij nog geduld 
heeft met de vijand. Dat blijkt wel uit het 
boek Jona: Hij gaf de mensen de tijd om zich 
te bekeren! Het blijkt ook uit woorden van de 
apostel Petrus: ‘maar Hij heeft geduld met ons 
en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat 
allen tot bekering komen (2 Petrus 3: 9b). Maar 
dit is geen eindeloos geduld. Uiteindelijk zal 
de HEERE het onrecht zeker aanpakken. De 
hoorders van de profetie mogen erop vertrou-
wen dat Hij het voor hen zal opnemen en de 
vijand zal straffen.
De omvang van Zijn optreden en daarmee 
Zijn kracht zal bij de komst van het oordeel 
zichtbaar worden. In de beelden die volgen, 
worden Gods majesteit en verhevenheid gete-
kend. In de wervelwind en de storm waarbij de 
wolken wegstuiven zoals stof voor de voeten 
van mensen. Behalve Gods geweldige kracht, 
lezen we daarin het plotselinge van Zijn 
optreden. Wervelwind en storm staan Hem 
ten dienste in de uitoefening van Zijn oordeel. 
Zie Ps. 83: 15 en 16 en Jes. 29: 6.

(Vers 4)
De beschrijving van de kracht van de HEERE 
wordt uitgebreid met het beeld van de ontred-
dering of ontwrichting van de Schepping. 
Zijn goddelijk bevel is voldoende om de loop 
van de natuur te veranderen. We zien droogte, 
waardoor bronnen van water verdwijnen met 
als gevolg dat vruchtbare gebieden uitdrogen. 
Dat zijn de gebieden van Basan en Karmel, 

zie Jes. 33: 9 en Jer. 50: 19. De Libanon stond 
bekend om zijn enorme ceders. Maar de 
HEERE blaast in deze vruchtbare gebieden 
en dan zó dat er een droge, onvruchtbare 
vlakte over blijft. Wie denkt hier niet aan de 
doortochten van het volk Israël door de Rode 
Zee en door de Jordaan? Voor Hem is niets 
onmogelijk!

(Vers 5)
En de bergen en de heuvels, waar zijn en 
blijven die? Zij zijn nergens als zij de gevolgen 
ondervinden van Gods toorn. En dat geldt ook 
voor de aarde, de wereld met al zijn bewoners.
We mogen hier denken aan aardbevingen: 
kijk maar wat de gevolgen zijn in een gebied 
dat getroffen is door een aardbeving. We zien 
niet alleen ingestorte gebouwen en huizen, 
maar ook scheuren in wegen en in de grond. 
Het zijn de begeleidende verschijnselen als de 
Heere naar de aarde komt. Het zijn tekenen 
die terugkeren voorafgaande aan de komst van 
de Heere Jezus naar deze aarde. Daarom heeft 
deze Psalm ook apocalyptische trekken! 

(Vers 6)
Nahum gebruikt verschillende uitdrukkingen 
om het indrukwekkende optreden van God 
als Hij ten oordeel komt, weer te geven. Hij 
spreekt over ‘gramschap, toorn, grimmigheid’. 
Het Hebreeuws gebruikt hier vier verschillen-
de termen voor de toorn van God. Daardoor 
ligt hier grote nadruk op. Het zegt ons dat er 
niets en niemand tegen Zijn toorn en gram-
schap stand kan houden. Zijn grimmigheid 
is zo hevig dat die met vuur vergeleken kan 
worden. Zelfs de rotsen worden door Hem 
stukgebroken! Is daarmee de reactie uit Open-
baring 6 daarmee niet nog beter te plaatsen: 
Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van 
Hem, Die op de troon zit, en voor de toorn van 
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bijbelstudie n.t.
Ds. M. van der Zwan

De Herder en Zijn schapen

Als schapen die geen
herder hebben
‘Laat de HEERE, de God Die aan alle 
vlees de adem geeft, over deze gemeen-
schap een man aanstellen, die voor hen 
uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen 
doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, 
opdat de gemeenschap van de HEERE 
niet zal zijn als schapen die geen herder 
hebben.’

Bovenstaande woorden, bidt Mozes, 
nadat de HEERE heeft aangekondigd, 
dat hij zal sterven. Mozes mag het be-
loofde land niet in, omdat hij aan Gods 
bevel ongehoorzaam was geweest. Sinds 
de uittocht uit Egypte had hij het volk 
Israël mogen leiden. Wat zal er van dit 
volk terecht komen als hij wegvalt en 
de HEERE geen nieuwe leider heeft 
aangewezen?

(Mattheüs 9: 35-10:42)

Het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is 
aangebroken en wie kan dan staande blijven? 
(Openbaring 6: 16 en 17)

Samengevat de kernboodschap van
deze verzen:
Wie kan bestaan voor deze God? Waar zijn 
wij als mensen, als God ten gerichte komt? 
Deze eerste verzen van Nahum houden het 
ons voor: we zijn nergens! Deze verzen laten 
ons zien dat niets tegen Zijn macht bestand 
is. Dat gold niet alleen in de tijd van Nahum, 
maar ook in onze tijd, waar we ook zoveel on-
recht tegenkomen. Niet in het minst gericht 
tegen allen die de Heere liefhebben. En niet 
alleen onrecht maar ook schending van Gods 
heilige Naam en werk! De HEERE komt 
erop terug! Paulus noemt het in Romeinen 12: 

‘Mij komt de wraak toe’ (Rom. 12: 19). Het 
roept om een schuilplaats! Daar hopen we in 
de volgende Bijbelstudie meer van te horen!

Gespreksvragen 
1. Wat roepen deze eerste zes verzen bij u 

op? 
2. Wat betekent het dat God een Wreker is?
3. Kunt u meer Bijbelgedeelten noemen die 

over wraak gaan?
4. Geeft het u troost óf beangst het als u 

denkt aan God als Wreker? Motiveer.
5. Wanneer en op welke wijze kan Gods 

wraak een plaats krijgen in de prediking?
6. Welke lijnen zijn er vanuit deze verzen te 

trekken naar Jezus’ rede over de eindtijd?
7. En welke lijnen zijn er te trekken naar het 

laatste Bijbelboek Openbaring?
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Het gebed van Mozes wordt verhoord, maar 
wat hij vreesde is werkelijkheid geworden in 
de dagen van de Heere Jezus. Israël is ‘ver-
moeid en verstrooid’ (vers 36) zoals schapen 
die geen herder hebben. Het volk gaat gebukt 
onder vreemde overheersers, onder schrift-
geleerden en farizeeërs die de Heere Jezus 
in Mattheüs 23 ‘blinde leidslieden’ noemt. 
Bovendien wordt het volk geknecht door de 
machten van het kwaad, zoals blijkt uit vele 
zieken en bezetenen die de mensen tot de 
Heere Jezus brengen. 

De Heere Jezus is bij het zien van deze 
menigte innerlijk met ontferming over hen 
bewogen. Het Griekse woord in de grond-
tekst geeft een diepe betrokkenheid van de 
Heere weer. Hij heeft medelijden met deze 
beschadigde mensen. Hij verlangt ernaar om 
hun redding te bieden. Uit Zijn bewogen 
hart horen wij Hem dan ook in Mattheüs 11: 
28 tot hen roepen: ‘Kom naar Mij toe, allen 
die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 
geven.’

Nu hebben zich in de loop van de tijden velen 
zichzelf opgeworpen als verlossers van de 
mensheid, maar de Heere Jezus is de Verlos-
ser Die door God is aangekondigd. Vóór Zijn 
komst in de wereld, werd het al voorzegd: ‘zij 
zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam 
Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig ma-
ken van hun zonden.’ Waarmee ook meteen 
duidelijk wordt wat de diepste oorzaak van 
de ellendige toestand van Israël is. Die ligt in 
hun zonden en alleen de Heere Jezus kan hen 
daarvan verlossen. 

Met de komst van de Heere Jezus ging dus 
de profetie uit Ezechiël 34 in vervulling. Daar 
klaagt de HEERE de leiders van het volk aan 

vanwege hun wangedrag en zegt vervolgens in 
vers 24: ‘En Ik, de HEERE, zal een God voor 
ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn 
in hun midden. Ík, de HEERE, heb gespro-
ken.’ De HEERE heeft in Jezus Christus naar 
Zijn volk omgezien!

In de voorgaande hoofdstukken lezen wij 
dat alleen de Heere Jezus dit Evangelie door 
onderwijs en wonderen verkondigt. Nu komt 
daar verandering in, want de Heere zendt Zijn 
discipelen uit. Hun uitzending volgt op Zijn 
bewogen oproep om de Heere te bidden om 
arbeiders die de oogst binnen kunnen halen. 
Nadat de Heere Jezus Zijn discipelen deze 
opdracht heeft gegeven, worden zij  vervol-
gens zelf ingezet om deze arbeid op zich te 
nemen. Gods antwoord op het gebed om 
arbeiders kan blijkbaar inhouden dat wijzelf 
worden in geschakeld om te oogsten. 

Mattheüs noemt hier de namen van de twaalf 
discipelen die door de Heere Jezus worden 
uitgezonden. Sommige komen ons heel 
bekend voor, omdat zij op meerder plaatsen 
in het Nieuwe Testament worden genoemd, 
anderen kennen wij alleen van naam. Dat 
geldt in het bijzonder voor Lebbeüs, die ook 
Thaddeüs genoemd werd en Simon Kananites. 
Bij Markus komen wij dezelfde namen tegen, 
maar Lukas vermeldt hen in zijn boeken 
respectievelijk als Judas, de broer van Jakobus 
en Simon Zelotes. Hoewel zij voor ons verder 
onbekend blijven, ontvangen zij dezelfde be-
langrijke taak als de ons bekende discipelen. 

Bij hun uitzending schenkt de Heere Zijn 
discipelen de macht om dezelfde wonderen te 
doen als Hij tot nu toe heeft gedaan. In het 
licht wat eerder is gezegd, hoeft het ons niet 
te verwonderen dat Hij Zijn discipelen liever 
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naar de verloren schapen van het huis van 
Israël ziet gaan. Israël had en heeft de oudste 
rechten! Hetgeen niet betekent dat de heide-
nen en de Samaritanen niet in Zijn verlossing 
mogen delen. Een bewijs daarvan vinden we 
in de genezing van de knecht van de hove-
ling, die in de vorige studie werd besproken. 
Bovendien eindigt het Evangelie naar Mat-
theüs met de bekende zendingsopdracht van 
de Heere Jezus aan Zijn discipelen om alle 
volken te onderwijzen.

Als schapen tussen de wolven
(11-42)
Wie denkt dat de vermoeide en verstrooide 
schapen van het huis van Israël als makke 
lammetjes de discipelen zullen ontvangen 
hebben het mis. De boodschap dat ‘Het 
Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’, wat 
niets anders betekent dan het goede nieuws 
dat God Zijn beloofde Herder heeft gezon-
den, wordt niet overal welwillend ontvangen. 
Ook al onderstrepen de wonderen die de 
discipelen verrichten de heilrijke boodschap. 
Desalniettemin kan de Herder worden afge-
wezen. Een dergelijk afwijzing kan echter niet 
zonder gevolgen blijven. Wie de deur voor 
het Evangelie dichtgooit, roept het oordeel 
over zichzelf af. De uitgestoken hand, wordt 
een straffende hand, want Gods uitnemende 
liefde wordt door die afwijzing gekrenkt en 
gekrenkte liefde leidt tot toorn. 

Vanaf vers 16 blijkt dat de weerstand tegen 
de prediking van het Koninkrijk der heme-
len zelfs kan ontaarden in vervolging. Het 
is opvallend dat wij deze waarschuwing hier 
aantreffen, want nergens lezen wij dat de dis-
cipelen in deze periode in dergelijke situaties 
zijn beland. Het is daarom aannemelijk om 
te stellen dat de Heere Jezus hier profetisch 

spreekt. Zijn woorden duiden op situaties 
waarin de discipelen na Christus’ hemelvaart 
daadwerkelijk terecht zijn gekomen. Joodse 
leidslieden leverden de discipelen over aan de 
heidense overheden. Tegengesteld aan hun 
bedoelingen leverden zij daarbij echter een 
belangrijke bijdrage aan de verbreiding van 
het Evangelie (vers 18). 

Wie durft na dergelijke waarschuwingen het 
Evangelie nog te verkondigen? Gelukkig geeft 
de Heere Jezus tussen al de bedreigingen 
ook bemoedigende woorden mee. Wie Hem 
belijdt als Heere en Verlosser, als de Herder 
Die redden zal, mag alle hulp van Hogerhand 
verwachten. Wees daarom niet bevreesd! 
Gevaarlijk wordt het pas, als je de Heere Jezus 
verloochent. Wie op die manier zijn leven wil 
redden, zal voor eeuwig omkomen.

De weerstand tegen de prediking van Evan-
gelie blijft niet alleen beperkt tot onbekende 
mensen. Er kan namelijk zelfs binnen de 
eigen familie of het eigen gezin een hartgron-
dige afkeer van Hem bestaan. De Heere Jezus 
dringt erop aan om altijd voor Hem te kiezen. 
Hij moet je dierbaarder zijn dan wie of wat 
dan ook. Dat is een radicale eis, maar laten 
we wel beseffen, daar gaat een radicale liefde 
aan vooraf. De liefde namelijk, dat de Heere 
Jezus innerlijk met ontferming bewogen is, 
voor schapen die vermoeid en verstrooid zijn. 
De oorzaak kennen we, maar Hij wil hen zalig 
maken van hun zonden. Genade van God, 
oneindig groot: ‘De God des heils wil mij ten 
Herder wezen’

Gespreksvragen
1. Wat heeft het u te zeggen, dat de Heere 

Jezus innerlijk met ontferming met de me-
nigte bewogen was?
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van de voorzitter Ds. W. Westland

2. Bidden om arbeiders die de oogst binnen 
halen, kan betekenen dat je zelf wordt 
ingeschakeld. Welke reacties roept dat bij 
u op?

3. ‘Israël heeft de oudste rechten!’ Reageer 
daar eens op. Wat betekent dat voor onze 
houding ten aanzien van het Joodse volk?

4. Welke weerstanden tegen het Evangelie 
komt u in uw eigen omgeving tegen en 
hoe gaat u daarmee om?

5. ‘De Heere Jezus moet je dierbaarder zijn 
dan wie of wat dan ook.’ Wat betekent

 dat voor uw levensstijl? Bijvoorbeeld als 
een onkerkelijk familielid zijn of haar 
verjaardag op zondag viert met een

 etentje. 
6. Waarom is het noodzakelijk om te
 beseffen dat de radicale liefde van de 

Heere aan Zijn radicale eisen vooraf
 gaat?

Terugblik
We mogen terugzien op een goede Huishou-
delijke vergadering. Het mooie voorjaarsweer 
maakte de reis naar Veenendaal aangenaam, 
en zo waren onze leden uit allerlei plaatsen 
gekomen. Ook deze keer was de mooie zaal 
goed gevuld. Het verslag van de secretaris en 
de penningmeester leverde enkele vragen op, 
die naar tevredenheid beantwoord konden 
worden, maar ook verder besproken zullen 
worden in de bestuursvergadering. Verder was 
er ruim de tijd voor het referaat van Ds. J. van 
Dijk. Hij sprak over “Pastorale aspecten in de 
Dordtse Leerregels”.
Vanuit Hoofdstuk 1, paragraaf 16 tot en met 
18 gingen we op bezoek bij verschillende 
mensen met hun vragen en twijfels. Vanuit 
Gods Woord geeft onze belijdenis waar-
schuwing en troost. In de bespreking ging 
het vooral over paragraaf 17, de troost voor 
de ouders van jong gestorven kinderen. Die 
troost ligt in de vastheid van Gods Genade-
verbond. Onze kinderen worden niet zalig om 
het geloof van de ouders. Maar hun zaligheid 
ligt in het middelaarswerk van Christus.

Afscheid
We namen afscheid van Ds. A.D. Goijert. 
Een reeks van 19 jaar maakte hij deel uit van 
ons bestuur. Met name voor de redactie van 
ons blad heeft hij veel gedaan. In de vergade-
ring had hij zijn eigen humoristische inbreng. 
We willen hem van harte bedanken voor 
alles, wat hij voor onze Mannenbond mocht 
betekenen. We beseffen tegelijk, dat de dank 
allereerst toekomt aan de Heere, die al die 
jaren de kracht gaf om dit werk te doen. 

Nogmaals dank voor uw inzet, en we wensen 
u in het verdere van uw leven Gods zegen en 
nabijheid. 

We denken 
daarbij aan de 
laatste Psalm, 
die u opgaf in 
Veenendaal: 
Psalm 52:7… 
ik verwacht 
Uw trouwe 
hulp van 
boven…
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Welkom
Als nieuw bestuurslid werd Ds. J. Molenaar 
uit Ede gekozen. We zijn blij en dankbaar, 
dat hij zich wil inzetten voor de Mannen-

‘Onder een vergrootglas’
Ds. P. van der Kraan

Luther en de Joden
Lutherjaar
Ik leg dit keer een delicaat onderwerp onder 
het vergrootglas. In de aanloop van het Lu-
therjaar (2017) is er nogal wat te doen over 
Luthers uitspraken over de Joden, zoals is te 
lezen in zijn boek ‘Von den Jüden und ihren 

Lügen’ (Over de Joden en hun leugens). Toe-
gegeven: daarin gaat Luther over de schreef 
en doet hij uitspraken die absoluut niet kun-
nen. Vaststaat dat Luther daarin zelfs verder 
is gegaan dan zijn tijdgenoten. En dat in een 
tijd die toch al niet als pro Joods bekend staat, 

bond. Hartelijk welkom in ons midden! We 
hopen op een goede samenwerking met elkaar. 
Een jonge predikant zal ongetwijfeld een 
nieuwe inbreng hebben in onze vergaderin-
gen. De Heere geve Zijn zegen, en schenke al 
wat nodig is voor deze nieuwe taak!

Hervormde Vaan
Let u erop, dat dit nummer voor 2 maanden 
is.
De volgende Hervormde Vaan verschijnt in 
juli, en dat is ook een dubbel nummer, n.l. 
juli en augustus! Een goede zomerperiode 
toegewenst.

Tenslotte
Een hartelijke groet, mede namens de andere 
bestuursleden.
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want dat waren de (late) middeleeuwen niet. 
Hoewel het hier te ver voert om in te gaan op 
het ‘waarom’ van Luthers houding richting 
de Joden, zijn er niettemin argumenten die 
ervoor pleiten om bij de door Luther gedane 
uitspraken enige nuancering aan te brengen. 
Enerzijds zien we dat Luther in zijn anti-
houding ten opzichte van de Joden door de 
nazi’s is geannexeerd als één van hun (vele) 
ideologen; anderzijds zag Bonhoeffer in zijn 
verzet tegen de nazi’s in Luthers verzet tegen 
Rome een voorbeeld. Enerzijds is er (onder 
andere) het  CIDI (Centrum Informatie en 
Documentatie Israël) dat rond het Lutherjaar 
excuses verwacht van protestantse kerken met 
betrekking tot de door Luther gedane anti-
Joodse uitspraken; anderzijds is door rabbijn 
Lody B. van de Kamp gesteld dat de huidige 
vierders van het Lutherjaar geen verantwoor-
delijkheid dragen voor deze uitlatingen van 
Luther. De kwestie van Luthers uitspraken 
ten aanzien van de Joden ligt dus iets inge-
wikkelder dan op het eerste gezicht lijkt. Dat 
laat ik nu verder rusten omdat ik hier twee 
andere zaken aan de orde wil stellen.

Onvolmaakt
In het licht van bovenstaande is allereerst 
duidelijk dat we als protestanten ons geen 
heiligen kunnen permitteren. Dat zou in een 
Lutherjaar zomaar kunnen: Luther op een 
voetstuk. Die kans krijgen we niet. Of moeten 
we zeggen: die kans geeft God ons niet? 
Als het gaat om Luthers bijzondere plaats 
in de geschiedenis van de kerkhervorming, 
is het toch in de eerste plaats God die dit 
bewerkstelligde! Als één daarvan overtuigd 
was, was het Luther zelf. Toen na een periode 
van onrust en dreigende mislukking van de 
kerkhervorming het Woord kracht begon te 
doen en velen ervoor werden ingewonnen, 

reageerde hij op zijn eigen, typische manier: 
‘Toen ik sliep, of toen ik met mijn vrienden 
het Wittenberger bier dronk, heeft het Woord 
zijn werk gedaan.’ Ook van Luther geldt dat 
de schat van het evangelie bij hem in een 
aarden vat berustte (1 Kor. 4:7). Om dus te 
voorkomen dat Luther een voetstuk krijgt, is 
het buitengewoon nuttig ons in de aanloop 
van het Lutherjaar te herinneren dat deze 
kerkhervormer in zijn houding ten aanzien 
van de Joden van de weg is geraakt.     

Kloof en brug
Als tweede wil ik op een dreigend gevaar 
wijzen: dat we in ons begrip voor Joden in 
Nederland en daarbuiten zo in hun richting 
opschuiven dat we vergeten dat er tussen hen 
en ons een diepe kloof gaapt: die van red-
ding door het geloof in Christus alleen. De 
orde van de Protestantse Kerk belijdt in haar 
grondleggende bepalingen dat zij deelt in de 
aan Israël geschonken verwachting. Waarop is 
die verwachting anders gericht dan op Hem 
die door Israël eeuwenlang is verwacht en die 
wij nog verwachten om alles nieuw te maken? 
Als christenen uit de heidenen willen wij onze 
Joodse medemensen waar en hoe ook steunen 
in hun strijd tegen het antisemitisme. Tege-
lijk willen wij het gesprek met hen zoeken 
inzake het verstaan van de Heilige Schrift, in 
het bijzonder betreffende het (…) getuige-
nis dat Jezus de Christus is (oude hervormde 
kerkorde). Wordt die brug geslagen in een 
tijd waarvan rabbijn Van de Kamp zegt dat de 
kerk in Nederland nog nooit zo’n goede rela-
tie met de Joodse gemeenschap heeft gehad 
als nu? Als het Lutherjaar ons brengt bij het 
hart van de reformatie (o.a. het sola gratia), 
wil die boodschap worden doorgegeven,
niet in het minst aan onze Joodse volksgeno-
ten.
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1) De kern van de Dordtse Leerregels, één 
van de belijdenis- geschriften, is het gehei-
menis van de verkiezende liefde van God. 
Onder verkiezende liefde verstaan we: dat 
God in Zijn barmhartigheid uit een wereld, 
die verloren ligt in zonde en schuld, mensen 
verkoren heeft om Zijn kinderen te zijn. De 
hamvraag is: hoe weet ik of ik daarvoor uitver-
koren ben? Hoe kom ik daar achter? Moet ik 
proberen eerst inzage te krijgen in de lijst met 
uitverkorenen en kan ik me dan bij de Heere 
Jezus Christus aanmelden? Nee, de Dordtse 
Leerregels wijzen ons een andere weg. Wat is 
die weg? 

2) Om daar achter te komen, gaan we met 
de Dordtse Leerregels een paar mensen op 
zoeken. Het eerste be zoek is bij iemand (zie 
hoofdstuk 1, artikel 16a), die de middelen 
gebruikt, staat er. Onder de middelen verstaan 
we: naar de kerk gaan; de Bijbel lezen, er over 
nadenken wat we lezen, de Bijbel onderzoe-
ken en bidden. Wie dat doet, dan zit het wel 
goed met u, denk ik dan. Nee, hij zegt: ‘het 
zit niet goed, ik mis de zekerheid van het 
vertrouwen op God, ik vind dat ik te kort 
schiet in het gehoorzamen aan God, in mijn 
geweten heb ik nog geen rust en vrede dat het 
goed zit tussen God en mij, ik ken niet het 
vrijmoedig roemen in Jezus Christus als mijn 
Heere en Heiland; als ik Psalm 42 zing over 

het hijgend hert dat naar water ver langt, voel 
ik dat verlan gen naar God soms zo sterk “God 
des levens, ach wanneer dat ik het mag weten, 
dat ik bij U hoor’’, maar ben ik daarvoor wel 
uitverkoren of niet?’ Een zoeker naar God! 
Welke basis reiken we hem aan? Zeggen we: 
‘u moet niet zo tobben, kijk hoe u er mee 
bezig bent, dat hebt u toch niet van uzelf, dat 
geeft God aan u, zet dat tobben op zij, dat 
hoeft echt niet’. Of: ‘u moet eerst nog meer 
dorst naar God krijgen, dat u geen kant meer 
uit kunt, dan komt er wel een wending in uw 
situatie’. De Dordtse Leerregels zouden ons 
op de vingers tikken: “dat is geen antwoord, 
daar helpt u deze mensen niet mee’’. Hoe dan 
wel? Zeg tegen ze: ‘niet de moed verliezen’, 
niet denken dat het voor u niet mogelijk is en 
niet kan, ook niet tegen uzelf zeggen ‘ik zal 
wel een verworpene zijn’. Wat dan? Blijf ko-
men onder de verkondiging van Gods Woord, 
gebruik de sacramenten doop en avondmaal, 
blijf bidden, blijf de Bijbel bestuderen; verslap 
niet, want dat kan o zo makke lijk binnen 
sluipen als dat duiveltje in uw hart zegt ‘u doet 
het toch voor niks’. Volhouden! En zeggen 
ze erbij: “ver lang tegelijk naar de tijd van 
overvloe diger genade’’. Wat is dat? Denk aan 
een reveil in kerk en gemeente en in ons per-
soonlijk leven. Dat wil zeggen: dat de Heere 
met Zijn genade op krachtige wijze mensen 
tot geloof en bekering brengt en ze van Hem 

Lezing
Huishoudelijke Vergadering 

9 april 2016Ds. J. van Dijk

Pastorale aspecten in de Dordtse Leerregels
hoofdstuk 1 nr. 16, 17 en 18
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en Zijn genade getuigen. Zeg maar: een 
doorbraak, om zekerheid. Dus: “verlang naar 
overvloe di ger genade, en dat de Heere een 
door braak geeft, dat God u krach tig aangrijpt, 
vrede in uw geweten schen kt, gehoor zaam-
heid geeft aan Zijn Woord en gebo den; opdat 
u roemt in God vanwege Zijn over vloedi ge 
genade, een levend geloof ontvangt: ik mag 
er bij horen, bij de Heere. Zie met een levend 
geloof op Jezus Christus, de Gekruisigde en 
op Zijn genade. Blijf op die weg, dan ontvangt 
u wat God beloofd. Op de belofte wijzen: dat 
is de básis voor zoekers naar God!
3) Het tweede bezoek is bij iemand (zie 
hoofdstuk 1, artikel 16b), die ern stig begeert 
om zich tot God te bekeren, Hem wil beha-
gen en van het lichaam van de dood verlost 
wil worden en toch in de weg van godsvrucht 
en geloof zo ver nog niet kan komen als hij 
zou willen. Wat is dat? Een gelovige met een 
aanvechting! Wat is de aanvechting? Tegen 
onze onvolkomenheid aanlopen: zo graag 
me hele maal tot God bekeren, zo graag een 
volkomen toegewijd leven aan de Heere 
leiden en dat ik van mijn zonde af ben. Maar 
op mijn toege wijd leven aan de Heere zitten 
vlekken, mijn geloof is niet volmaakt: als ik 
twee stappen vooruit ga, ga ik er soms weer 
vier achteruit, het willen is bij mij, ik begeer 
het, ik doe het, maar als ik het goede wil doen, 
ligt het kwade mij bij; is het dan wel echt, ben 
ik dan toch niet een verwor pene? Welke basis 
reiken we hem aan? Zeggen we: “moet u over 
verwerping in zitten? u doet uw best, u hebt 
uw grenzen, u bent ook maar een mens?’’. Nee. 
Moet u kijken, wat de Dordtse Leerregels 
zeggen: ‘als dat uw oprechte begeerte is, hoeft 
u niet ver schrikt te zijn voor het verworpen 
zijn door God, want hoe luiden Gods belof-
ten?’ Eén van die beloften is: “dat de barm-
hartige God beloofd heeft, dat Hij de rokende 

vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte 
riet niet zal verbreken’’. Dat betekent: waar uw 
geloofs leven op zo’n rokende vlas wiek lijkt, 
op zo’n ge knakt riet, als u denkt `God heeft 
aan mij niets, ik kan niet zo ver komen op de 
weg van geloof en gods vrees’, dan is dit de 
weg: Gód blust de rokende vlaswiek niet uit 
en gooit het geknakte riet niet weg. Let op dat 
woordje ‘niet’: niet uitblussen, niet verbreken, 
dat is een dubbele ontkenning. Dat bete-
kent: niet verbreken, maar God zal het zeker 
genezen. Hoe ontvangt u dat van God? Om 
Christus’ wil, want Gods beloften zijn ja en 
amen in Jezus Christus. Dat is de basis voor 
allen die de Heere liefhebben en met deze 
aanvechting te vechten hebben!  
Het derde bezoek is bij iemand (zie hoofdstuk 
1, artikel 16c), die geen ernst maakt met zijn 
bekering, die God en Christus niet achten 
en zichzelf aan de zorg vul digheden van de 
wereld en aan de wel lusten van het vlees 
helemaal overgeeft. Niet achten betekent: niet 
tellen, niet waarderen, negeren. Gaat deze per-
soon wel of niet naar de kerk? In ieder geval: 
hij is onverschillig, niet heet noch koud, haalt 
zijn schouders over het geloof op. Waar is hij 
mee bezig? Zorgen dat hij aan zijn trekken 
komt, het goed hebben, misschien wel denken 
“als God mij bekeert, komt dat geloof vanzelf 
wel en zolang die bekering er niet is, leid ik 
mijn eigen leven’’. Wat moeten we zeggen? 
De Dordtse Leerregels zijn confronterend: ‘u 
weigert Christus en Zijn genade, u negeert de 
Heere Jezus en Zijn roepstem die zondaren 
zalig maakt’’. U geeft geen acht op de roeping 
van God om tot Hem te komen als een arme 
zondaar. U weerstaat het werk van de Heilige 
Geest, Die u overtuigd van zonde en schuld 
en in u werkt het willen en het werken, om 
met berouw terug te gaan naar Vader. U houdt 
God, Die in Zijn genade u indringend en 
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liefdevol laat roepen door uw doop en door 
het verbond, op afstand. Ja, u kunt niet voor 
ernst houden, dat God u roept. Dan is de ver-
werping voor u verschrikkelijk, omdat u niet 
gewild heeft, dat de Heere in uw leven uw 
Koning zou worden. Maar, zeggen de Dordtse 
Leerregels: zolang u zich niet bekeert. Dat er 
in Gods Woord over verwerping gesproken 
wordt, is een laatste appèl op uw geweten en 
op uw wil om u tot God te bekeren. Bekering 
is en blijft mogelijk en de basis daarvoor is 
dat God u roept. Van Zijn kant doet Hij dat 
wel met ernst, liefde en o zo welgemeend. Dat 
wordt aan ons hart gelegd! 

Het vierde bezoek is bij ouders, die een kindje 
verloren hebben door de dood (hoofdstuk 1 
nr. 17). Kernvragen zijn: “waar is ons kindje 
nu? is het bij de Heere in de hemel, is het uit-
verkoren of is het verloren? Wat zeggen we? 
‘Ja maar, ouders, daar hoeft u toch niet aan 
te twijfe len; wat heeft zo’n kind voor kwaad 
gedaan, het is de onschuld zelf ?’’. Begrijpelijk: 
u hebt medelijden met onschuldige kinde-
ren en laat uw gevoel spreken en kunt u niet 
voorstellen als God zulke kleine kinderen 
verlo ren zou laten gaan, terwijl ze er zelf niets 
aan konden doen. Is dat de basis? Welke basis 
reiken de Dordtse Leerregels aan? We lezen: 
“godzalige ouders hoeven niet te twij felen, dat 
hun jonggestor ven kinderen niet uitverko ren 
zijn en de zaligheid zouden moeten missen’’. 
Prachtig antwoord, zegt u. Maar roept dat 
geen vragen op? Ouders zeggen: ‘als dat de 
norm is, dat ik godzalig en gelovig moet zijn, 
waar blijf ik dan? hoe is het met mijn leven 
met God? wat straal ik uit in het gezin? bid 
ik wel genoeg voor mijn kinderen, met ernst, 
pleitend op Gods Verbond? ga ik ze voor en 
leef ik ze voor wat de dienst van de Heere in-
houdt?’’ O, die twijfel: ‘ben ik wel een godzali-

ge en gelovige vader en moeder?’ Ja, zeggen de 
Dordtse Leerregels, maar we zeggen er iets bij. 
O ja, wat dan? “Dat onze kinderen heilig zijn, 
niet vanuit hun natuur, maar uit kracht van 
het genadeverbond’’. Heilig betekent hier niet 
zondeloos, maar afgezonderd voor de Heere 
Jezus Christus en bestemd voor Zijn dienst 
en Zijn eer. Hoe zijn ze dat? Niet omdat ze 
onschuldig zijn. Nee, want onze kinderen ko-
men met de erfzonde op de wereld en daarom 
zijn ze, zoals het doopformulier zegt, aan de 
verdoemenis onderworpen. Daarom kan het 
geen basis zijn, dat God onze kinderen zalig 
maakt op grond van hun onschuld. Hoe dan 
wel? God komt met de afwassing van onze 
zonden in Zijn genadeverbond naar ons toe: 
daarin brengt Hij alles mee om onze kinde ren 
zalig te maken. Tegenover de ernst van onze 
zonde, waarmee we geboren worden, zegt de 
Heere: ‘Ik wil uw Vader zijn en voor u zorgen; 
en de Heere Jezus zegt: Ik was u schoon in 
mijn bloed van al uw zonden; en de H Geest 
komt er bij staan en zegt: Ik zal dat hart met 
die erfzonde maken tot een woning voor God 
en Ik zal u in Mijn wegen en door Mijn gebo-
den leren wandelen’. Hoe weet u dat van uw 
jonggestorven kind? Er staat in de Dordtse 
Leerregels: uit krácht van Gods genadever-
bond. Niet ik als gelovige ouder ben de norm, 
maar Gods verbond en Zijn genade. Ja, daar 
gaat kracht van Gods genadeverbond uit, dat 
doet iets met godvre zende ou ders: geloofsze-
kerheid geven dat God mijn jong gestorven 
kind tot Zich genomen heeft. Wonderlijk, dat 
de Dordtse Leerregels ons voor de zaligheid 
van onze jonggestorven kinderen niet wijzen 
naar hun verkie zing, maar naar het verbond 
van God. Terecht, want een jong gestorven 
kind kan geen tekenen van verkiezing laten 
zien, geen droef heid naar God, geen kinder-
lijke gehoor zaamheid aan de Heere, daar was 
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het nog te klein voor. Dan geven de Dordtse 
Leerregels niet als basis: ‘geloof maar dat het 
uitverkoren is, want jullie geloven toch zelf 
ook’. Nee, zij wijzen op het genade verbond: 
dat is de básis waarom godzalige ouders 
niet moeten twijfe len aan de zaligheid en 
verkiezing van hun jong ge storven kinderen. 
Dus niet onze gevoelens van: ‘zo erg voor die 
kleine kinderen, verworpen door God, dat kan 
ik niet over mijn hart verkrijgen’. Nee, hier is 
grónd: Gods gena dever bond. Dat verbond is 
zo vast en zeker, dat als heuvelen wankelen
en bergen wijken, en dan is er echt wel wat 
aan de hand als dat gebeurd, maar dit ver -
bond wankelt niet. Dat is de basis voor
gelovige ouders voor jong gestorven kinde-
ren. 

Het zesde bezoek, zegt artikel 18, is bij 
iemand, die murmu reert tegen de onverdiende 
genade van Gods verkiezing en die God veel 
te streng vindt als het om verwerping van 
ongelovige mensen gaat. Murmureren is: denk 
aan Is rael, dat murmureerde tegen de Heere 
tijdens de uit tocht uit Egypte. Wat was er 
aan de hand? Ze wilden niet verder op die 
weg en wilden terug naar Egypte. Weg met 
die weg van God! Murmureren wil zeggen: 
ik ga niet mee op die weg van Gods genadige 
ver kiezing; wèg met het hart van de kerk, 
zoals de ver kiezing genoemd wordt; wèg met 
de vrije genade van God; wèg ermee dat ik 
door eigen schuld verloren ga. Daar steiger ik 
tegen. Wie niet? De Heere wordt uitge maakt 
voor: ‘een strenge God, een willekeurige God, 
een oneer lijke God’. Wat zeggen de Dordtse 
Leerregels tegen murmurerende mensen over 
Gods verkiezende liefde? In artikel 18 wijzen 
ze op het loflied van Gods verkiezende gena-
de: Romei nen 11. Wat in Romeinen 11 opvalt 
is, dat Paulus spre ekt over diepte van rijkdom, 

beide van wijsheid en kennis. Diepte: er is 
altijd meer in God dan wij kunnen bevroe-
den. Diepte van wijs heid: wie had ooit zo’n 
weg van verkiezende liefde uitgedacht, dat 
we zalig kunnen worden? Diepte van kennis: 
wat een heilgeheimen in God, wat heeft God 
bewogen om zo’n liefde aan de dag te leggen 
voor verloren zonda ren? Ondoor zoeke lijk zijn 
Gods oordelen: er is voor ons geen beginnen 
aan, want wie kan begrijpen de grote beslis-
singen die God neemt? Wie van ons heeft 
er met God over Zijn plan gediscussiëerd en 
Hem van advies ge diend? En onnaspeurlijk 
zijn Zijn wegen: speur ze na, het zijn wegen 
waarvan het einde in de eeuwigheid uitkomt. 
En wat vooral benadrukt wordt is de vrije 
hand van God: ‘wie heeft de Heere eerst iets 
gege ven en dat hij daarom wat van de Heere 
terug kreeg’. God is God en wij zijn mensen. 
Weet uw plek voor God! Uit Hem, door Hem 
en tot Hem zijn alle dingen! 

Wij gingen met de Dordtse Leerregels op 
bezoek bij verschillende mensen en zo bij 
onszelf. Als we over hun pastorale antwoorden 
nadenken, zeggen we tegen elkaar: murmureer 
niet over Gods verkiezende liefde, want wat 
een ruimte is er bij God voor ons en onze 
kinderen. Waar zit dat in? In Gods genade-
verbond, in Gods beloften voor zoekers naar 
God en voor gelovigen met aanvechtingen, in 
Gods bevel en oproep tot geloof en bekering 
voor ongelovige mensen. Daarom: eerst naar 
de Heere Jezus Christus toe, geloof in Hem 
en bekeer u tot Hem, dan zal Hij u duidelijk 
maken dat u er één bent, die de Vader aan 
Hem gegeven heeft. Hij is de Weg, de Waar-
heid en het Leven. Dat is de weg, dat is nog 
altijd de weg en die weg zal nooit veranderen. 
Houdt dat altijd in het oog en blijf elkaar daar 
op wijzen!
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overlijdensberichten

Met droefheid geven wij kennis dat de 
Heere heeft thuisgehaald ons oud lid

LEENDERT CORNELIS
VAN ZIJTVELD

De Heere vertrooste zijn vrouw, kinderen 
en verdere familie.

Bestuur en leden van 
Mannenvereniging ‘Calvijn’

Westbroek, maart 2016

Hervormd Bondsbureau

Hervormd Bondsbureau te Nijkerk is 
verantwoordelijk voor de financiële- en 
ledenadministratie en alle operationele 
zaken van de Hervormde Zondagsscho-
lenbond, Hervormde Mannenbond
en Hervormde Vrouwenbond.

Ter ondersteuning van de financiële me-
dewerkster zijn wij op zoek naar een:

Enthousiaste vrijwilliger
voor de financiële administratie

(4-6 uur per week)

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk 
uit:
- het inboeken van inkoopfacturen
- het afboeken van bankafschriften
- ondersteuning bij voorbereiding van
 kwartaal- en jaarcijfers

Wij zijn op zoek naar:
- iemand met een MBO/HBO
 opleiding en werkervaring in de
 financiële administratie
- iemand die lid is van een
 Hervormde Gemeente op
 gereformeerde grondslag 

Voor de werkzaamheden kunnen reiskos-
ten worden gedeclareerd en er wordt een 
vrijwilligersvergoeding afgesproken.

Meer informatie over de werkzaamheden 
kunt u per e-mail verkrijgen bij
bondsbureau@filternet.nl

Uw reactie kunt u tot 1 juni indienen via 
bovengenoemd mailadres.

Organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2015

Er is een nieuw adresboekje uit. De volgende 
wijzigingen daarin doorvoeren: 

1) de MV “Onderzoekt de Schriften’’ te Hoge 
Hexel (blz. 37) heeft een nieuwe secretaris: 
dhr. W. Nijmeijer, Lanckerweg 14, 7645 AT 
Hoge Hexel.

2) de MV “Calvijn’’x te Westbroek (blz. 8)  
heeft een nieuwe secretaris: dhr J. de Bruijn, 
Patrijslaan 22, 3738 GD Maartensdijk.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking, 
Ds. J. van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl
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“Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Zo dan, troost elkaar met deze woorden”        

                                                                                             
Met droefheid delen wij u mede dat de 
Heere, op 22 maart 2016 na een ernstige 
ziekte tot Zich heeft genomen, onze oud-
voorzitter

MANNES  DRIJER

 op de leeftijd van 73 jaar.

Met dankbaarheid denken wij terug dat hij 
jarenlang als voorzitter aan onze vereniging 
was verbonden.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen 
de troost van Gods nabijheid toe.

Bestuur en leden Mannenvereniging 
‘Onderzoekt de Schriften’
Bilthoven

Psalm 39 vers 8      
                                                                                             
Met droefheid geven wij u kennis, dat 
de HEERE op 21 maart 2016 uit ons 
midden heeft weggenomen, ons trouw 
meelevend lid

ADRIAAN VAN EEK

 op de leeftijd van 85 jaar.

De HEERE schenke Zijn troost en 
verdere nabijheid aan zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging 
‘Rondom Het Woord’
te Nieuwer Ter Aa

Nieuwer Ter Aa, april 2016

In Christus ontslapen onze broeder

MAARTEN
VAN DER KLOOSTER

Met dankbaarheid denken wij aan de tijd 
dat hij als trouw lid en bestuurslid, aan 
onze vereniging was verbonden.

De HEERE vertrooste zijn vrouw en 
verdere familie met Zijn nabijheid.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging ‘Tolle Lege’
te Goedereede

Goedereede, april 2016

De Heere is mijn Herder.
Psalm 23

Met droefheid hebben wij kennis geno- 
men van het overlijden van ons erelid

EVERT BAST

in de leeftijd van 80 jaar.

Hij was in 2006 een van de oprichters
van onze mannenvereniging en was
tot het laatst toe zeer betrokken bij
onze vereniging.

De Heere vertrooste zijn vrouw,
kinderen en (achter)kleinkinderen.

Bestuur en leden van
Mannenvereniging
‘David’
te Nijkerkerveen
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V.l.n.r. staand: dhr. J. van Capelleveen, ds. E. de Mots, ds. J.M. Molenaar (nieuw bestuurslid),
dhr. C.D. Groenendijk, ds. J.H. Lammers, ds. A.D. Goijert (vertrekkend bestuurslid) en ds. J.P. Nap.

V.l.n.r. zittend: ds. J. van Dijk, ds. W. Westland en dhr. C. Oosterom.

HOOFDBESTUUR


