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p de huishoudelijke vergadering op 8 april in 
Veenendaal mocht ik de voorzittershamer ontvan-

gen uit de hand van ds.W. Westland. In de 84 jaren dat 
de hervormde mannenbond bestaat, ben ik de zevende 
voorzitter. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat 
u mij gegeven hebt. In afhankelijkheid van de Heere 
hoop ik mij in te zetten voor mijn nieuwe taak. Ik 
hoop samen met het bestuur het goede voor de man-
nenverenigingen te zoeken. We zetten ons hierbij in om 
een nieuwe generatie te bereiken.
Van ds. W. Westland nemen we afscheid. Vanaf 1993 was u bestuurslid en vanaf 2002 was 
u onze voorzitter. We danken u voor de krachten die u gegeven hebt aan de hervormde 
mannenbond. Op een evenwichtige wijze gaf u leiding vanuit de grondslag van Schrift en 
Belijdenis. Hierbij had u oog voor alle vragen die in deze tijd gesteld worden. We wensen u 
de zegen van de Heere toe in uw leven samen met allen die bij u horen. Hierbij mogen we 
weten: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid (Hebr. 13:8).’ 

Welkom
We heten ds. A. Snoek uit Kesteren welkom in ons bestuur. We zijn dankbaar dat u uw 
schouders wil zetten onder het werk van de mannenbond. We wensen u kracht en wijs-
heid toe bij de nieuwe taak. Wie de nieuwe eindredacteur wordt van De Hervormde Vaan, 
wordt besproken op de bestuursvergadering van 12 mei.

Overdracht voorzittershamer

●
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I

●  OpeningswoordDs. W. Westland

k neem u mee naar het jaar 716 voor 
Christus. In dat jaar is koning Achaz 

gestorven. In het Tweestammenrijk Juda is 
Hizkia als jonge koning aangetreden. Maar 
in datzelfde jaar 716 sterft ook de koning van 
het machtige Assyrië. 
En de vraag is: zal Assyrië de baas blijven in 
het Midden-Oosten? 
Of is er door de kleinere staten iets te onder-
nemen. Om onder de machtige greep van 
Assyrië uit te komen? Zo komt er een gezant-
schap van de Filistijnen naar Jeruzalem. Ze 
willen samen met Juda verzet gaan bieden te-
gen Assyrië. Dat wordt voor de jonge Hizkia 
een moeilijke keus: meedoen of niet?

Jesaja
Terwijl ze nog aan het confereren zijn, dient 
de profeet Jesaja zich aan. Misschien is hij 
zomaar de conferentiezaal binnen gelopen. 
Maar, hij spreekt namens de God van Israël: 
Wat zal men dan de gezanten van het volk 
antwoorden? Wat is het antwoord, Hizkia, 
aan de Filistijnen? Dit: de Heere heeft Sion 
gegrondvest. Israël heeft een grote Koning, 
de HEERE van de legermachten. Hij regeert. 
Hij staat boven alles wat in beweging is. En 
Hij geeft Sion een vast fundament onder de 
voeten.

Sion
Sion, dat was de steile bergtop waarop de 
tempel van God was gebouwd. En naast de 
tempel stond het koninklijk paleis. Kerk en 
staat zouden we zeggen. Calvijn zegt bij deze 
tekst: het gaat hier niet om een fundament 
van kalk en steen. Maar Sion is gegrond op 
de beloften van het heil. Om het anders te 
zeggen: Het gaat hier om het heilswerk van 
de Drieenige God. Want voor alle tijden heeft 
God de Vader zijn gemeente verkoren tot het 
eeuwige leven. En de Heere Jezus heeft door 
Zijn kruis en opstanding het vaste fundament 
van de verzoening gelegd. En het is de Heilige 
Geest, Die alle valse grond onder onze voeten 
wegslaat, en u aan Christus verbindt, door 
het geloof. Zodat u leert rusten op dat funda-
ment.

Ellendigen
Zie, dat is geen mensenwerk. Maar dat is alles 
Gods werk. Hij heeft Sion gegrondvest. En 
waarom? Opdat de ellendigen van het volk 
daarin een toevlucht zouden hebben. El-
lendigen: In de Hebreeuwse grondtekst staat 
een woord, dat betekent: door nood neerge-
drukt. En wat voor nood is dat dan? Het kan 
maatschappelijke nood zijn. Zo was het in de 
dagen van Hizkia: de armen werden neerge-

Gods Antwoord
“Wat zal men dan de gezanten van het volk antwoorden? 

Dit: dat de HEERE Sion heeft gegrondvest,
en in haar vinden de ellendigen van ZIJN Volk een toevlucht”

Jesaja 14:32

- Openingswoord Huishoudelijke vergadering
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drukt onder de macht van de rijken. Maar zij
konden bij de Heere terecht, en bij hun
koning. Maar dit woord heeft ook betrekking 
op de nood der tijden. Hizkia hoeft het niet 
te verwachten van politieke conferenties. God 
is Koning. Hij regeert.
Hizkia mag schuilen bij de Heere. Daar is
en sterke Toevlucht. De Heere zal hem
doorhelpen als de macht van Assyrië
dreigt.

Bemoediging voor ons
Dat mag ons nu ook bemoedigen. Hier en 
nu, in het voorjaar 2017. Wij vragen ons af: 
Wat zal de toekomst brengen? Waar gaat het 
allemaal naar toe. Hebben wij een antwoord 
voor de nood van deze wereld. Hebben wij 
een antwoord voor de nood van ons land en 
volk? Beste vrienden, God zelf geeft van-
middag het antwoord. Vanuit Jesaja 14:32: 
De Heere heeft Sion gegrondvest. Hij is de 
Koning. Het loopt Hem niet uit de hand. We 
mogen schuilen bij Hem. En dat gaat nog 
verder, nog dieper. Ellendigen, door nood 
neergedrukt, dat betreft ook onze kerkelijke 
nood, en onze persoonlijke geestelijke nood. 
Er is grote zorg in ons kerkelijk leven. Zorg 
over de toekomst van onze kerk. Zorg over 
de vervlakking in de prediking. Zorg over 
de kerkverlating bij jongeren en ouderen. 
Zorg over de reorganisatie onder het motto: 
kerk 2025. We mogen onze ogen daar niet 
voor sluiten. Ook al geeft de Heere nog veel 
goeds in onze gemeenten. En veel goeds in de 
samenkomsten van onze Mannenbond. Wat 
heeft de Heere in de afgelopen jaren vele ze-
genrijke momenten gegeven. Daar zie ik, nu 
mijn afscheid gekomen is, met dankbaarheid 
op terug. Verwonderend over zoveel goedheid 
van God. Maar we mogen onze ogen niet 
sluiten voor de zorgen, die er zijn. 

Persoonlijk Geloofsleven
En laten we ons dan niet in hoogmoed 
verheffen, omdat wij nog wel vasthouden 
aan de Schrift en de Belijdenis. Neen, we 
worden geroepen in ootmoed te buigen 
voor Gods aangezicht. Want waar de Heilige 
Geest mij op mijn plaats brengt, daar wordt 
de nood van de kerk ook mijn nood. Want 
de diepste nood is mijn zonden. Ik heb ook 
de Heere verlaten. Ik gooi het ook nog zo 
graag op een akkoordje met de satan en zijn 
aanhang. Ik ben ook nog zo vaak aan het 
confereren, net als Hizkia. Maar wat zal men 
dan antwoorden aan de gezanten van het 
volk? Dat de Heere Sion gegrond heeft. Daar 
is een Toevlucht in het middelaarswerk van 
Christus. We mogen in deze weken weer in 
verwondering gedenken, hoe Christus alles 
volbracht heeft. In zijn middelaarswerk mag 
ik de Toevlucht vinden. Daar, aan de voet van 
het kruis mag ik
schuilen met mijn zonden. Met mijn per-
soonlijke zonden. Met onze kerkelijke 
zonden. Met de nood van ons Nederlandse 
volk. Met de nood van de volken, waar ook 
ter wereld.

Wederkomst
Want bij Christus is er vergeving te vinden. 
Bij Christus is er vernieuwing van mijn leven. 
Schuilend bij Hem is er houvast, ook als alles 
lijkt te wankelen. In Christus is er toekomst 
voor Zijn kerk. En ook voor mijn persoonlijk 
leven. Want Hij maakt Zijn werk af. Zijn 
Koninkrijk komt. Straks in volle heerlijk-
heid, wanneer de Heere Jezus terugkomt op 
de wolken. En daarom, laat dit woord ons 
bemoedigen. Bij alles wat ons tegen kan zijn, 
mogen we in het geloof weten: de HEERE 
heeft Sion Gegrondvest. En in haar vinden de 
ellendigen van zijn volk een toevlucht.
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●  Bijbelstudie o.t.Ds. W.P. Emaus

Job 1 : 6–12

Dit gedeelte is heel belangrijk, omdat hier 
de hemelse achtergrond van Jobs ge-

schiedenis wordt getekend. 

Vers 6: 
“de zonen van God” komen om zich voor de 
HEERE te stellen. Met “de zonen van God” 
worden de engelen bedoeld (zie ook hst.
2: 1 en hst. 38:7). “om zich voor de HEERE 
te stellen”(“om hun opwachting te maken bij 
de HEERE”, HSV). Hier wordt het beeld van 
een vorst gebruikt, die zijn dienaren bij zich 
in audiëntie ontvangt. Zo moeten de engelen 
op bepaalde tijd voor Hem verschijnen om 
verslag van hun werkzaamheden uit te bren-
gen en om nieuwe opdrachten te ontvangen 
(vgl. 1 Kon. 22:19). Ook de satan, de boze, 
gevallen engel, is bij deze vergadering aanwe-
zig. De satan heeft hier blijkbaar nog toegang 
tot de hemelse troonzaal. 

Het woord “satan” betekent tegenstander of 
wederpartijder. In 1 Kronieken 21:1 is het 
lidwoord weggevallen en “satan” eigennaam 
geworden. 

Vers 7: 
De HEERE stelt de satan een vraag: “waar 
komt u vandaan?” Waarop de satan ant-
woordt: “Van het rondtrekken over de aarde 
en van het doorwandelen erover”. In deze 
vraag roept God satan ter verantwoording. 
God weet wel waar de satan geweest is,
maar bewijst zich met deze vraag zijn meer-
dere. 

Uit het antwoord van satan klinkt een stuk 
cynisme. Wat zou hij anders doen dan de 
aarde doorkruisen om mensen van God af te 
trekken? Denk in dit verband aan 1 Petrus 
5:8 (satan gaat rond als een brullende leeuw, 
zoekende wie hij zou kunnen verslinden). 

Vers 8: 
Vervolgens zegt de HEERE tot de satan: 
“Hebt u acht geslagen op Mijn knecht Job? 
Want niemand is op de aarde zoals hij, 
een man oprecht en vroom, godvrezende 
en wijkende van het kwaad” (SV). Deze 
woorden komen overeen met vers 1, met deze 
toevoeging: “want niemand is op de aarde 
zoals hij”. Dat God Zelf hier de woorden 
van vers 1 overneemt, is opvallend. De 
Heere, Die ook het hart van Zijn dienaar Job 
kent, bevestigt daarmee de roep die van Jobs 
vroomheid uitgaat. 

Uit deze vraag (vers 8a) blijkt dat God Zelf 
(!) het initiatief neemt in het nu volgende 
dispuut met de satan. Deze vraag van God 
aan satan spreekt van Gods bijzondere inge-
nomenheid met Job. “Mijn knecht” is een 
erenaam, slechts aan enkele personen (zoals 
Abraham en David) ten deel valt. Met deze 
vraag bedoelt God of satan ook bijzondere 
aandacht aan Job geschonken heeft. De satan 
zal toch de oprechte vroomheid van Job niet 
kunnen ontkennen! 

Vers 9: 
Vervolgens komt de satan in actie. Hij stelt 
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een tegenvraag: “Is het zonder reden dat 
Job God vreest?” Dit vers is heel belangrijk; 
het kernthema van het gehele Bijbelboek. De 
vraag van satan is: dient Job God “om niet”? 
Het is een suggestieve vraag, die de satan hier 
stelt. De satan is er trouwens heel goed in 
om suggestieve vragen te stellen. Denk ook 
aan zijn eerste vraag in Genesis 3:1. In het 
paradijs begon hij met de schijnbaar onschul-
dige vraag aan de mens: “Is het ook, dat God 
gezegd heeft…”. 
De vraag van satan in dit vers klinkt provoce-
rend: dient Job God echt onbaatzuchtig; zon-
der enige bijbedoeling? De satan suggereert 
dat Job God niet dient om God Zelf. Job 
heeft er wel een geheel ándere reden voor om 
God te dienen. De satan noemt zelf de reden 
in vers 10: U zegent Job met voorspoed. 

Vers 10: 
Volgens de satan vreest Job God omdat Hij 
het werk van Jobs handen van alle kanten 
gezegend heeft en zijn veestapel zich steeds 
verder uitbreidt. Kortom: het gaat bij Job 
alles voor de wind en dan is het juist aantrek-
kelijk om God te dienen! Volgens satan dient 
Job God om loon en niet om God Zelf! De 
satan is hier vast van overtuigd en daarom 
vervolgt hij: 

Vers 11: 
“Maar steek toch Uw hand uit en tref alles 
wat hij heeft. Voorwaar, Hij zal U in Uw 
aangezicht vaarwel zeggen”. Letterlijk staat 
er: hij (Job) zal U in Uw aangezicht zegenen. 
Dit werkwoord komt viermaal terug (Job 1:5 
en 11 en Job 2: 5 en 9). De letterlijke beteke-
nis van het Hebreeuwse werkwoord brk is 
“zegenen”. In de hier genoemde plaatsen is 
de betekenis echter negatief: afstand van God 
nemen; Hem vaarwel zeggen. 

De satan denkt al bij voorbaat de uitkomst 
te weten. Omdat Job ten diepste God dient 
uit eigen belang, zal hij bij grote tegenslagen 
afhaken en met God breken. 
Kortom: door deze woorden van de satan 
(vers 9-11) wordt God uitgedaagd. De satan 
suggereert dus: het gaat Job niet om U, maar 
ten diepste alleen om eigen voordeel. Job 
dient U alleen uit winstbejag! Hoe zal God 
op deze satanische suggesties reageren?

Vers 12:
De Heere geeft de satan permissie om alles 
van Job af te nemen. Onderéén voorwaarde: 
dat de satan van Job zelf afblijft: “Zie, alles 
wat hij heeft, is in uw hand, alleen naar 
hem zelf mag u uw hand niet uitsteken”. 
Dat laatste houdt in, dat Job niet ziek mag 
worden gemaakt en gedood. God geeft Zijn 
knecht Job over aan een satanische beproe-
ving. God gaat op het voorstel van de satan 
in (vers 11), omdat Zijn eigen eer daarmee 
gemoeid is. God zal Zichzelf in Jobs lijden 
verheerlijken.De satan krijgt de nodige speel-
ruimte om Job in de smeltkroes van het lijden 
te werpen: “Zie, alles wat hij heeft, is in uw 
hand…”. 
Hier stoten we op een moeilijk vraagstuk. 
Hoewel satan Job laat lijden is het duidelijk 
dat de Heere satan daarvoor toestemming 
geeft. Opvallend ook is dat Calvijn (met 
verwijzing naar het lijden van Job) de uit-
vlucht heeft afgewezen, dat God het lijden 
wel zou toelaten, maar het niet zou veroorza-
ken. Calvijn merkt op: “Hoewel er vervolgens 
sprake lijkt te zijn van een louter toelaten 
om de heilige man aan te tasten, komen wij 
toch (vetgedrukt door mij, W.P. E.) tot de 
slotsom dat God de bewerker is geweest van 
de beproeving waarvan satan en de misdadige 
rovers de uitvoerders waren, want het is waar 
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●  Bijbelstudie n.t.Ds. W. Westland

Hoop - Heiliging - Liefde
1 Petrus 1:13-25

wat Job zegt: “De Heere heeft gegeven, de 
Heere heeft genomen; het is gebeurd zoals 
het God behaagde” (Inst. I, 18, 1). 
Toestemming is meer dan toelating. Intussen 
is het duidelijk dat de satan van deze gegeven 
speelruimte graag en gretig gebruik maakt. 
Opgetogen verlaat deze de hemelse raadzaal: 
“En de satan ging weg van het aangezicht 
van de HEERE”. Hij heeft nota bene van 
God Zelf mandaat gekregen om Job uit te 
testen. Satan draalt geen ogenblik. Hij maakt 
graag gebruik van de hem geboden gelegen-
heid om Job in zijn vele bezittingen te treffen. 
Hij heeft de hoop het van God te winnen.
Immers Job dient God puur uit eigen belang. 
Daar is de satan al bij voorbaat van overtuigd! 
In dit verband is het opvallend dat de be-
langrijke uitdrukking “zonder reden” ook 
voorkomt in hst. 2:3. In Job 1:9 komen deze 
woorden uit de mond van de satan: is het 
zonder reden (om niet) dat Job God vreest? 
In Job 2:3 komen dezelfde woorden uit de 
mond van de Heere: “hoewel u Mij tegen 
hem opgezet hebt om hem zonder reden 
(zonder oorzaak) te verslinden”.
Hier zien we al iets oplichten, wat in het boek 
Job steeds weer terug komt, dat het lijden van 
Job geen vergelding is voor bijzonder zware 
zonden. Job dient God blijkbaar niet om 
loon.Dat zal duidelijk worden uit het vol-
gende gedeelte (Job 1: 13-22). De stof voor 
de komende derde Bijbelstudie. 

Vragen: 
1. We lezen dat de satan toegang had tot 

de hemelse troonzaal (Job 1:6). Wanneer 
werd de satan de toegang tot de hemel de-
finitief ontzegd (lees in dit verband Lukas 
10: 18 en Openbaring 12: 7-9). 

2. De kernvraag die de satan aan de Heere 
stelt is: “Is het zonder reden dat Job God 
vreest?” (Job 1:9). Satan toont hier het 
mensenhart goed te kennen. Probeer deze 
uitspraak eens toe te lichten vanuit de 
praktijk van het leven (denk ook aan het 
zgn. “welvaartsevangelie”). 

3. De Heere geeft de satan toestemming om 
Job uit te testen (Job 1:12). Lees hierbij 
het citaat van Calvijn uit de Institutie 
(I, 18, 1). Calvijn spreekt in dit verband 
niet over Gods toelating, maar toestem-
ming. Kunt u zich in deze onder spanning 
staande uitspraak van Calvijn vinden; 
waarom wel/waarom niet?

4. In het besproken Schriftgedeelte stuiten 
we op het moeilijke vraagstuk van de 
Godsregering. Asaf worstelde hier ook 
mee in Psalm 73. Hij kreeg in dit moei-
lijke vraagstuk geen inzicht, maar wel 
uitzicht. Waaruit blijkt dat in deze Psalm 
en wat heeft dat óns te zeggen? 

5. Ligt er voor u ook een troost in het 
besproken Bijbelgedeelte en zo ja, welke 
dan?

n het vorige nummer van de Hervormde 
Vaan hebben we een begin gemaakt met 

de eerste brief van Petrus. We zagen, dat deze 

brief gericht is aan de “vreemdelingen” in 
Klein-Azië. Het is één lofzang op Gods grote 
daden. 

I
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In het gedeelte, dat nu voor ons ligt, laat 
Petrus zien, dat grote voorrechten ook
grote verantwoordelijkheid mee brengt. Ieder 
christen heeft een hoge roeping. We gaan 
zien, dat in deze verzen drie kernwoorden 
naar ons toe komen: Hoop, heiliging en 
liefde.

Vers 13
Petrus gebruikt hier een beeld uit het oosterse 
leven: als iemand aan het werk ging, of snel 
op reis moest, dan trok hij zijn overkleed 
omhoog. De gordel werd aangetrokken, zodat 
hij goed uit de voeten kon. Zo is het ook in 
het geloofsleven. Petrus roept op om “nuch-
ter” te blijven. Je niet laten opdrijven door 
dweperij, maar hopen op Gods genade. Met 
een volkomen hart d.w.z. helemaal gericht 
zijn op Gods genade. Die genade ontvangen 
wij, wanneer Christus Zich bekend maakt. 
Nu al in het geloofsleven, en nog rijker als 
Hij terugkomt.

Vers 14-16
Naast de hoop is er de roeping tot heiliging. 
Niet meer terugvallen in het oude heidense 
leven. Petrus wijst hier naar God als de Hei-
lige. Zo spreekt de Heere al in Leviticus 19:2 
“Ik ben heilig!” Hij kan en wil geen gemeen-
schap hebben met de zonde. Hij is de geheel 
Andere. En deze God legt beslag op Zijn kin-
deren. Ze mogen niet in de zonde leven, maar 
heilig zijn, dat wil zeggen: zich afzonderen en 
zich toewijden aan de Heere en Zijn dienst.
Die woorden brengen ons in de klem, maar 
drijven ons ook uit naar de Heere Jezus. Hij 
heeft gebeden in Johannes 17:19 “Ik heilig 
mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd 
mogen zijn in waarheid”. We zijn dus alleen 
heilig door het geloof in Christus.
Zie ook 1 Cor. 1:30!

Vers 17
Hier wordt het christen-leven mooi getekend: 
God als uw Vader aanroepen. Dat kan door 
het geloof in Christus. Maar Hij is ook de 
Rechter, Die niet naar de buitenkant kijkt, 
maar Hij ziet het hart aan. Daarom dient een 
christen te leven in de vreze des Heere. Bete-
kent dat bang zijn voor God? Neen, de vreze 
des Heeren is liefde tot Hem en eerbiedig 
ontzag voor Zijn geboden.

Vers 18-19
Hier noemt Petrus nog een argument om 
heilig te leven: U bent verlost, net als een 
slaaf die met geld wordt vrijgekocht. Maar 
hier gaat het niet om goud of zilver. De 
prijs is veel hoger. Christus gaf zijn kostbaar 
bloed. Mij is als een geheel gaaf lam geofferd 
op Golgotha. Christus is het Lam van God, 
dat de zonden van de wereld wegdraagt. Zie 
Johannes 1:29. Wat een rijk Evangelie: de 
Heere Jezus had er alles voor over, om zonda-
ren zoals u en ik zalig te maken.

Vers 20-21
Hier wordt nog meer gezegd over Christus. 
Petrus geeft aan, dat Jezus Christus de eeuwi-
ge Zoon van God is. In de eeuwige Vrederaad 
is Hij door de Vader geroepen, en heeft Hij 
zich bereid verklaard om Borg en Middelaar 
te zijn. En wat voor de Schepping al besloten 
is, dat is bekend geworden, toen Christus op 
aarde kwam om te lijden en te sterven aan 
het kruis. En door Zijn opstanding is de weg 
geopend naar God. Nu komt het erop aan, 
dat ons geloof en hoop op God gericht zijn.
Calvijn noemt de hoop de dochter van het 
geloof. Waar geen geloof is, kan ook geen 
hoop zijn. Maar het geloof in de opgestane 
Heiland geeft hoop, zelfs in de moeilijkste 
omstandigheden van het aardse leven.
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●  Onder een vergrootglas

Aandacht voor kinderen
Ds. P. van der Kraan

Vers 22 en 23
“Uw zielen gereinigd”, je zou ook kunnen 
zeggen: laten reinigen. Petrus denkt hierbij 
ook aan de Doop, het teken en zegel van de 
reiniging door het bloed van Christus. Dat 
roept tot gehoorzaamheid aan de waarheid. 
Dat wil zeggen: de weg gaan, die de Bijbel 
als het woord der waarheid ons wijst. En dan 
wordt hier ook het woord “Liefde” genoemd. 
Wie Gods liefde heeft ervaren, wordt ook zelf 
geroepen tot oprechte, broederlijke liefde. 
Wat is dat belangrijk: Liefde in de gemeente. 
Samen vormen wij het lichaam van Christus. 
Wat stralen wij dan uit naar buiten? Liefde 
of…? Petrus spreekt hen dan ook aan op hun 
geloof: “U, die opnieuw geboren bent”. Ver-
gankelijk zaad wijst op onze eerste geboorte. 
De tweede geboorte gebeurt, doordat het 
zaad van het Woord ontkiemt in zondaars-
harten. Zie Mattheüs 13. Gods stem roept tot 
leven in de Schepping en in de Herschepping. 
Daarom is het belangrijk om ernst te maken 
met het Woord van God. 
In Hebreeën 12:25 lees ik de waarschuwing: 
“Let er dan op, dat u Hem, Die spreekt niet 
verwerpt”.

Vers 24 en 25
Petrus sluit dit hoofdstuk af met een vrij 
citaat uit Jesaja 40 en Psalm 103. Alle vlees, 
dat is ieder mens is als het gras. En de heer-
lijkheid zijn de heerlijke gaven, die God ons 

geeft. Maar ze zijn vergankelijk als het gras 
en de bloemen op het veld. Laten we deze 
waarschuwing ter harte nemen. We zien 
dagelijks om ons heen, hoe vergankelijk de 
mens is. Daarom maar geen verwachting van 
onszelf. Maar laat onze verwachting zijn van 
de Heere en Zijn Woord. Dat woord blijft 
hetzelfde, bij alles wat er veranderd in ons 
leven. Dat mag tot troost en bemoediging 
zijn, ook in onze dagen. Wat een voorrecht, 
dat we mogen leven onder de verkondiging 
van dat Woord. Maar dan is wel de vraag: 
Wat doen we met de verkondiging van Gods 
Woord? Laat ons gebed maar zijn met Psalm 
119:67 (ber.) “Maak in Uw Woord mijn gang 
en treden vast”.

Vragen
1. We noemen Petrus de apostel van de 

Hoop. Wat zegt vers 13 over de hoop. Wat 
betekent dat voor ons? 

2. Dr. M.F. Kohlbrugge noemde zich een 
“Onheilige Heilige” Kunt u begrijpen 
waarom? Bent u dat ook? Zie vers 15.

3. Waarom wordt de Heere Jezus vergeleken 
met een Lam? Vers 19.

4. Petrus noemt in Vers 22 de broederlijke 
liefde. Waarom is deze zo belangrijk?

5. Waarom verbindt Petrus de wedergeboorte 
met het Woord van God?

6. Welke boodschap komt er vanuit Vers 24 
naar ons toe?

Kinderen horen er bij
iet één lezer zal ontkennen dat kinderen 
er voluit bijhoren in de gemeente van 

Christus. Niet alleen omdat de kinderen 
van de gemeente de kerk van de toekomst 
vormen. Dat is wel zo. Maar er zijn betere, N
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bijbelser argumenten te vinden die aangeven 
waarom de kinderen voluit bij de gemeente 
behoren. De Heidelbergse Catechismus vat 
één en ander samen in antwoord op de vraag 
(74) of de doop ook aan kleine kinderen 
bediend moet worden. Met een volmondig 
‘ja’ wordt die vraag beantwoord. De onder-
bouwing van dat ‘ja’ waaiert in drieën uiteen: 
1e kinderen behoren, evenals volwassenen, 
tot het verbond van God; 2e kinderen delen 
evengoed als volwassenen in de belofte van de 
vergeving van zonden door Christus’ bloed; 
3e aan kinderen is evenals aan volwassenen de 
Heilige Geest beloofd die het geloof werkt. 
Deze punten worden door een waaier van 
teksten ondersteund. Denk aan Gods ver-
bondsbelofte aan Abraham, die hem en zijn 
nakomelingen geldt (Gen. 17:7), waarvan het 
teken al op de achtste dag van een pril men-
senleven moet worden aangebracht. Op een 
cruciaal moment in de geschiedenis van het 
nieuwe verbond wordt die belofte herhaald. 
Het is als Petrus in zijn Pinksterpreek tot de 
samengestroomde menigte zegt dat de belofte 
van redding hen allen toebehoort, inclusief 
kinderen (Hand. 2: 39). Deze belofte geldt 
ook allen die God zal roepen tot het heil. 
We zien dat vervuld worden in Filippi, waar 
zowel Lydia als de gevangenbewaarder met 
heel hun huis worden gedoopt. Deze bloem-
lezing is gemakkelijk uit te breiden. Ik laat 
het hierbij om een volgende vraag onder het 
vergrootglas te houden: behoren kinderen 
ook een eigen plek in de gemeente te hebben?

Eigen plek?
Ik vermoed dat ook die vraag in eerste 
instantie door onze lezers welwillend wordt 
beantwoord. Ja, kinderen mogen een eigen 
plek in de gemeente hebben. Decennia lang 
bestaat er in veel gemeenten een zondags-

school. Heel wat ouderen bewaren warme 
herinneringen aan de zondagsschoolmeester 
die de bijbelse taferelen met woorden kon 
naschilderen. Of denken met weemoed terug 
aan de zondagsschooljuf die zo gunnend 
vertelde over de liefde van de Zaligmaker. 
Daar zijn soms zaadjes van een ander leven 
in kinderzielen gestrooid. Natuurlijk moet er 
op zondagsschool ook hard gewerkt worden 
en is het soms moeilijk orde houden. Maar 
desondanks hebben we de wind van de Geest 
mee. En hebben we de belofte dat Gods 
Woord nooit vruchteloos tot Hem terugkeert. 
Datzelfde geldt ook kinderclubs. 

Kindernevendienst
De naam ‘kindernevendienst’ zal de lezers van 
ons blad niet onbekend in de oren klinken. 
Wel bleef dit verschijnsel op afstand omdat 
het in de meeste hervormd-gereformeerde 
gemeenten onbekend was. Dat schijnt niet 
langer zo te zijn, vang ik op. In toenemende 
mate schijnen deze ‘diensten’ belegd te wor-
den in hervormd-gereformeerde gemeenten. 
Dat roept vragen op. Is dit gevolg van voort-
schrijdend inzicht? Zo ja, waaruit bestaan 
die nieuwe inzichten? Of weten predikanten 
geen raad met het jonge volk in de kerk? Of 
is het uit praktische overwegingen omdat 
ouders het op zondag zo druk hebben met 
sociale verplichtingen en dergelijke dat er 
naast de kerkgang (die vaak tot eenmaal is 
gereduceerd) geen tijd is om hun kind naar 
de zondagsschool te sturen? Ik vraag maar. 
Het lijkt me namelijk een hele stap om als 
kerkenraad te besluiten kindernevendiensten 
te beleggen. Je moet diep over allerlei vragen 
hebben nagedacht voor je die stap zet.

Bezinning
Er dienen zich allerlei vragen aan. Op prak-
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tisch gebied.  Zoals: welke leeftijdscategorie 
heb je op het oog? En (niet onbelangrijk) 
hoe laat je de kinderen de overgang maken 
van het moment dat zij de kinderneven-
dienst verlaten en geacht worden de zondagse 
kerkdiensten te bezoeken? Staan ze niet op 
achterstand en maken zij deze overgang op 
pakweg 12-jarige leeftijd probleemloos mee? 
Is het ook niet een tegemoetkoming aan ou-
ders die om wat voor reden de godsdienstige 
opvoeding erbij laten zitten? En (nu gaat het 
over de inhoud) beseffen we het misleidende 
van ‘dienst’ in kindernevendienst? Alsof het 
om een verschijnsel van dezelfde orde als de 
eredienst gaat. En dringt tot ons door het 
verschil tussen vertelling en verkondiging? De 
Heilige Geest, die zich bindt aan de verkondi-
ging, is heel goed in staat (zo zei antwoord 74 
HC) om kinderen te bereiken. En om maar 
niet verder te gaan: welke boodschap krijgen 
onze kinderen mee in de kindernevendienst? 
In één van mijn vorige bijdragen citeerde ik 
ds. C. van Ekris uit Zeist die spreekt over 
‘kindernevendienst-theologie’, die hij om-
schrijft als: ‘Jij bent al oké, en het gaat alleen 
nog maar mooier worden’. Het gevaar van 
oppervlakkigheid is kennelijk niet afwezig. 
Onbedoeld ook kan van kindernevendiensten 
het signaal uitgaan dat allerlei andere activi-
teiten op de zondag gesanctioneerd worden. 

Want: we zijn toch naar de kerk geweest en 
de kinderen hebben hun deel gehad, dus 
kunnen we het vervolg van de zondag voor 
onszelf invullen. Ik chargeer misschien, maar 
is dat helemaal onterecht?

Belofte
Ik herinnerde al aan de belofte van de Heilige 
Geest die ook aan kinderen is toegezegd. Ik 
herinner ook aan het voorbeeld van Jezus 
die de kinderen zegent en hun kinderlijke 
afhankelijkheid als weg naar het Koninkrijk 
van God wijst. In het licht daarvan wil ik 
mijn collega’s aansporen om voor kinderen te 
preken. Dat is iets anders dan kinderachtig 
preken. Een hele preek op een niveau dat een 
kind van gemiddelde leeftijd kan volgen, is 
een hele opgaaf. Maar het kan geleerd en ge-
oefend worden. Wellicht dat hiervoor cursus-
sen bestaan of georganiseerd kunnen worden. 
Als het ondoenlijk is om dit een preek lang 
vol te houden, bouw dan een aantal momen-
ten in die voor kinderen herkenbaar zijn. Eén 
ding is zeker: u krijgt de aandacht van de 
ouders / ouderen er gratis bij. Het kost extra 
inspanning, want het komt erop aan om het 
grootgeld van de bijbelse theologie om te 
munten in gangbaar kleingeld. Maar het is 
de moeite meer dan waard. En Gods zegen is 
erbij beloofd.                 

●  Verslag Huishoudelijke VergaderingDhr. C.D. Groenendijk 

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

hartelijk welkom. Met kennisgeving waren 
een aantal verenigingen niet aanwezig. De 
zaal was gevuld met ongeveer 100 vertegen-

Op zaterdag 8 april werd de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering
gehouden in het Hervormd Wijkcentrum “Maranatha”

bij de Julianakerk in Veenendaal

D



   de hervormde vaan · 77e jaargang  ·  nr 5/6  ·  mei/juni 201712

woordigers van de aangesloten verenigingen. 
Ter opening werd gezongen Psalm 105 de 
verzen 1 en 2 en daarna ging hij voor in 
gebed. De Bijbel werd geopend bij Jesaja 14 
de verzen 24 t/m 32, waarna er stilgestaan 
werd bij Jesaja 14 vers 32 “Wat zal men dan 
de gezanten van het volk antwoorden? Dit: 
De HEERE heeft Sion gegrondvest; en in 
haar vinden de ellendigen van Zijn volk een 
toevlucht”.
En daarom, laat dit woord ons bemoedigen. 
Bij alles wat ons tegen kan zijn, mogen we 
in het geloof weten: de HEERE heeft Sion 
Gegrondvest. En in haar vinden de ellendigen 
van zijn volk een toevlucht.
Met deze woorden sloot de voorzitter zijn 
openingswoord. 
Aansluitend werd gezongen Psalm 89 de 
verzen 1 en 7. 

Jaarverslag van de secretaris
De secretaris ds. J. van Dijk, gaf een toe-
lichting bij het jaarverslag 2016 – 2017. We 
gedenken onze leden, die dit verenigingsjaar 
zijn overleden en wensen de nabestaanden de 
troost en genade van de Heere Jezus Chris-
tus toe. Ook zijn we dankbaar dat er nog 
steeds nieuwe leden bij komen op de Man-
nenverenigingen, waaronder ook jongeren. 
Een nieuwe jongemannenvereniging “Jozua” 
uit IJsselmuiden is erbij gekomen met 22 
leden. Er is één Mannenvereniging te Zeist 
gestopt vanwege het geringe aantal leden, 
Het aantal leden van de Mannenbond is 
ongeveer 3300 leden. We zijn dankbaar dat er 
nieuwe leden op onze Mannenverenigingen 
bijkomen, waaronder ook jongeren. Via de 
website wordt de publiciteit voor onze Man-
nenbond gezocht en aan de weg getimmerd. 
Belangrijk is om de website up-to-date te 
houden. Themadagen, Streekvergaderingen, 

Verdiepingsconferentie25+, de Huishoude-
lijke Vergadering en de Bondsdag worden 
erop bekendgemaakt. Tevens worden lezingen 
van Huishoudelijke Vergaderingen en van de 
Bondsdagen op geplaatst. Ook de jaargangen 
van de Hervormde Vaan zijn digitaal te raad-
plegen. Foldermateriaal is toegestuurd naar de 
Mannenverenigingen. Aan het einde van dit 
jaarverslag spreekt ds. J. van Dijk zijn dank 
uit naar de Heere onze God. Hij stelde ons
in staat om het werk voor onze Mannen-
bond te doen. Het volledige verslag is opge-
nomen in “De Hervormde Vaan” van maart 
2017. 

Jaarverslag van de
penningmeester/begroting 2017
De penningmeester, dhr. C. Oosterom, gaf 
een duidelijke uitleg over de exploitatiereke-
ning 2016. Zie voor het volledige verslag de 
exploitatierekening 2016 in “De Hervormde 
Vaan” van maart 2017. Voor 2016 zijn we 
uitgekomen op een positief saldo van
€ 3671,98 en de begroting voor 2017 is 
positief met € 515,-  Gezien dat de begroting 
een kleine positief resultaat heeft is er geen 
verhoging van de contributie nodig. Er wordt 
door de vergadering nog opmerking gemaakt 
over de Verdiepingsconferentie 25+ dat er 
in 2016 € 1500,-  hiervoor is uitgegeven en 
in 2015 € 1000,-. Met de Vrouwenbond en 
onze Bond is een afspraak gemaakt om in de 
komende jaren de verdiepingsconferentie 25+ 
financieel te ondersteunen om deze confe-
rentie mogelijk te maken. De doelstelling is 
dat in de komende jaren meer gestuurd gaat 
worden op de kosten zodat onze bijdrage niet 
meer nodig is. 

Verslag van de kascontrolecommissie
Het verslag van de kascontrolecommissie van 
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27 maart 2017 bestaande uit de leden dhr. 
J. Bitter uit Zetten en G.W. de Leeuw uit 
Lienden wordt voorgelezen i.v.m. hun afwe-
zigheid door de voorzitter en zij dechargeren 
de penningmeester omdat alles in goede orde 
werd bevonden. De voorzitter bedankt de 
kascontrole commissie. 

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Voor het nieuwe jaar vormen de afgevaar-
digden uit Ridderkerk van de verenigingen 
Paulus en Timotheüs de nieuwe commissie. 

Mededelingen
Er waren geen mededelingen van het Hoofd-
bestuur.

Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
De bestuursleden, ds. J.H. Lammers en
ds. E. de Mots die herkiesbaar waren, werden 
met grote meerderheid van stemmen herko-
zen. Zij namen hun herbenoeming aan. In 
de vacature van ds. W. Westland werd ds. A. 
Snoek uit Kesteren gekozen en hij nam zijn 
verkiezing aan en werd door de voorzitter 
hartelijk welkom geheten in het bestuur en 
wenste hem van harte Gods zegen toe.

Verkiezing nieuwe voorzitter:
voorstel ds. J.H. Lammers
Door de voorzitter ds. W. Westland werd 
gevraagd of er bezwaar was met het voorstel 
om ds. J.H. Lammers als nieuwe voorzitter 
te verkiezen. De vergadering ging unaniem 
akkoord. Ds. W. Westland overhandigde ds. 
J.H. Lammers de voorzittershamer en gaf aan 
dat hij in zijn tijd van voorzitter zijn deze niet 
had gebruikt omdat de vergaderingen van 
dien aard waren dat hij deze niet nodig had.
Ds. W. Westland wenste de nieuwe voorzitter 
veel wijsheid en van harte Gods zegen toe.

De nieuwe voorzitter ds. J.H. Lammers 
bedankte ds. W. Westland voor zijn goede 
woorden. Ook ds. W. Westland werd bedankt 
voor het 24 jaar lid zijn van het Hoofdbe-
stuur en daarvan 15 jaar als voorzitter en 
alles wat hij voor onze Mannenbond mocht 
betekenen. De Heere komt de dank toe die 
ds. W. Westland in al die jaren de kracht heeft 
gegeven om dit werk te doen en de voorzit-
ter wenste hem in het verdere van zijn leven 
Gods zegen en nabijheid toe en overhandigde 
hem een boeket bloemen. In de vergadering 
van het Hoofdbestuur zal definitief afscheid 
worden genomen. De voorzitter verzocht ons 
hem toe te zingen de zegenbede uit Psalm 
121 vers 4. 

Referaat door ds. J.P. Nap
“Mannenvereniging en Reformatie”
Ds. J.P. Nap hield een lezing over “Mannen-
vereniging en Reformatie”. 
Hij werkte dit uit in Sola Gratia, Sola Fide en 
Sola Scriptura
Hij sloot zijn lezing af met de vraag: Heeft de 
Reformatie een mannenvereniging nodig? Na 
500 jaar heeft de Reformatie nog steeds MV’s 
nodig. Om het goud van de Reformatie te 
verspreiden en heeft de MV ook een Refor-
matie nodig? Ook dát kunnen we beamen. In 
deze zin: Op de MV moeten we steeds weer 
terug naar het Sola Gratia, Sola Fide en Sola 
Scriptura. Samengevat: Solo Christo.
De lezing wordt opgenomen in “De Her-
vormde Vaan” van juli/augustus en op de 
website van onze Mannenbond. 
De voorzitter gaf aan dat er met grote aan-
dacht is geluisterd en bedankte hem voor het 
houden van dit referaat.
 
Collecte
Tijdens het zingen van Psalm 119 vers 53 
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werd de collecte gehouden voor de onkosten. 
De opbrengst bedroeg € 320,37 waarna de 
pauze volgde. 

Bespreking van het referaat
Na de pauze heropende de voorzitter de 
vergadering. Ds. J.P. Nap heeft een aantal vra-

Afscheid
Het is nu echt een feit: onze Mannenbond heeft een nieuwe voorzitter. Op de Huishou-
delijke Vergadering van 8 april jl. heb ik de voorzittershamer overhandigd aan ds. J.H. 
Lammers. We zijn dankbaar dat hij unaniem gekozen werd, en dat hij deze taak op zich 
wilde nemen. We wensen hem veel wijsheid en zegen van God voor de komende tijd.
Ik wil u allen danken voor de goede woorden en de zegenbede uit Psalm 121:4, die mij 
door de vergadering werd toegezongen. Het was een indrukwekkend moment. Immers, 
zovele jaren mocht ik achter de bestuurstafel zitten. In 1993 was ik de opvolger van
ds. J. Verwelius, en werd ik eindredacteur van de Hervormde Vaan. In dat verband wil 
ik Drukkerij Bout bedanken voor de goede contacten, die er de jaren door geweest zijn. 
Later werd ik 2e voorzitter, en in 2002 gaf Ds. H. Visser mij de voorzittershamer in 
handen. Het was een taak, die ik met vreugde heb verricht, mede door de fijne samen-
werking met de andere bestuursleden. Ik wil ze daarvoor hartelijk bedanken. In dit 
dankwoord wil ik ook mijn vrouw betrekken. Ze heeft op de achtergrond haar aandeel 
geleverd in het werk voor de Mannenbond.
De eerste jaren was er de spanning rond de scheuring van 2004, maar nadat de nieuwe 
statuten aanvaard waren, kwam alles in een rustiger vaarwater. We hebben toen vastge-
houden aan de kerkelijke lijn, die de jaren door gevolgd was. Persoonlijk acht ik het van 
grote betekenis dat onze mannenverenigingen een goede plaats behouden in de plaatse-
lijke kerkelijke gemeente. 
Het onderzoek van Gods Woord, mag zo tot zegen 
zijn voor het persoonlijk geloofsleven van jongeren 
en ouderen, maar ook tot opbouw van de gemeente. 
Mijn gebed is, dat de Mannenbond nog vele jaren 
haar plaats mag innemen in de kerk, in de lijn van de 
Schrift en de Gereformeerde Belijdenisgeschriften.
Dankbaar ben ik ook voor de goede contacten, die 
er in deze jaren gegroeid zijn met de andere bonden, 
binnen en buiten de PKN. Na 15 jaar is het goed 
om het voorzitterschap over te dragen. Maar ik zal de 
goede contacten met leden en bestuursleden missen. 
Echter, wat er ook veranderd, Ds. J.H. Lammers wees 
ons bij de sluiting van de Huishoudelijke Vergadering 
naar het woord uit Hebreeën 13:8 Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en tot in 
eeuwigheid. Ds. W. Westland



  de hervormde vaan  ·  77e jaargang  ·  nr 5/6  ·  mei/juni 2017   15

gen op papier en daarna ook nog mondeling 
ontvangen en beantwoord deze.
De voorzitter ds. J.H. Lammers bedankt hem 
voor de beantwoording van de vragen.

Rondvraag
Er zijn een aantal vragen gesteld.
Kan het ritmisch zingen niet teruggedraaid 
worden? We hebben een besluit genomen en 
dit toen ingevoerd. Alleen zal er op onze ge-
zamenlijke Bondsdag DV 28 oktober met de 
vier bonden niet ritmisch gezongen worden.
Kan “De Hervormde Vaan” een week eerder 
verschijnen zodat wij de te volgen Bijbelstu-
die op tijd kunnen behandelen? Een aantal 
jaren geleden zijn we overgegaan om de 
nieuwe Bijbelstudie te starten in het nummer 
van april om hieraan te voldoen. 
De mannenvereniging uit Zwolle heeft een 
papierenbestand van 60 jaar. Waar kan dit 
opgeslagen worden? Neem hiervoor contact 
op met de Hervormde gemeente van Zwolle 
waar zij hun bestand hebben opgeslagen.  

Is het mogelijk dat op de website nog meer 
jaargangen van “De Hervormde Vaan” wor-
den opgeslagen? Dit zal meegenomen worden 
door het bestuur.

De penningmeester werd nog extra bedankt 
voor zijn duidelijke eenvoudige uitleg van het 
financiële jaarverslag.

Sluiting
Ds. J.H. Lammers bedankt de regelingscom-
missie voor het vele werk dat zij hebben 
gedaan en gaat over tot de sluiting. Hij leest 
Hebreeën 13 vers 8 – 13. Hij wees ons bij 
de sluiting van de Huishoudelijke Vergade-
ring naar het woord uit Hebreeën 13:8 Jezus 
Christus is gisteren en heden Dezelfde, en 
tot in eeuwigheid en sluit voor het eerst als 
voorzitter de vergadering af met het laten 
zingen van Psalm 89 vers 8 en gaat voor in 
dankgebed.
Hij wenst een ieder een goede thuisreis en een 
goede zondag.

Gratis digitaal magazine Opvoedingsbron

Graag herinner ik u aan het digitale magazine Opvoedingsbron met het thema ‘In gebed ’, dat 
in februari jl. verscheen. Opvoedingsbron is ontstaan vanuit de Werkgroep Educatief Beraad, 
een gezamenlijk initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de Hervormd-Gerefor-
meerde Jeugdbond, de Hervormde Mannenbond en de Hervormde Vrouwenbond.
In Opvoedingsbron vindt u:
* Het artikel ‘Bidden moet je leren’
* Een bijbelstudie n.a.v. Psalm 81
* Zeven gezinsmomenten voor aan tafel rondom het bidden, over Daniël
* Ervaringsverhalen van gemeenteleden
* Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in eigen gemeente

Opvoedingsbron is gratis te downloaden van onderstaande websites:
www.hervormdezondagsscholen.nl - www.hgjb.nl - www.hervormdemannenbond.nl/actueel  - 
www.hervormdevrouwenbond.nl 
Maak er gerust gebruik van. Voor uzelf, voor bespreking op de mannenvereniging en voor uw 
gemeente, ds. J.P. Nap
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een geliefde rouwen te zeggen heeft, is niet 
oppervlakkig. Hij gaat mee in de diepte van de 
pijn, en plaatst het verdriet en het leed in het 
hoopvolle perspectief van het geloof en biedt 
daardoor echte troost. Op de eerste bladzijde 
is de volgende tekst afgedrukt: ‘Zoals iemands 
moeder hem troost, zo zal Ik u troosten (Jesaja 
66:13).’
Ds. J. Belder zegt in het voorwoord dat het 
boekje als ene medicijn is voor hen die met 
verliezen te maken hebben. Hij zegt: ‘Maar 
wat  geldt van medicijnen, gaat ook op voor 
de goede raad en woorden van de schrijver: ze 
moeten wel gebruikt worden. Dan pas kun-
nen ze hun werking doen. We zijn blij met de 
uitgave van de vertaling in het Nederlands en 
hopen dat velen getroost worden.

Ds. J.H. Lammers

Kevin DeYoung, Wat de bijbel 
werkelijk leert over homosek-
sualiteit, uitgeverij De Banier te 
Apeldoorn, 2016, 191 blz., prijs 
€ 16,95.
De auteur is in Amerika bekend 

vanwege het schrijven van veel boeken. Het 
is goed dat dit boek in het Nederlands is 
vertaald, te meer waar homoseksualiteit steeds 
meer acceptabel wordt, ook in de kerk. Er 
worden allerlei Bijbelgedeelten behandeld 
Ook wordt antwoord gegeven op allerlei 
tegenwerpingen. Als God een God van liefde 
is, zouden we volgens sommigen tolerant 
moeten zijn. Maar uit de hele bijbel blijkt dat 
seksuele zonden (meer dan homoseksualiteit) 
onaanvaardbaar zijn. Is het afwijzen van ho-
moseksualiteit niet achterhaald? Staan we niet 
aan de verkeerde kant van de geschiedenis? 
De auteur stelt dat we veel banger moeten 
zijn om aan de verkeerde kant van de heilige, 
apostolische en algemene kerk te staan. Er 
had wel meer aandacht kunnen zijn voor hen 
die worstelen met een andere geaardheid.                       

Ds. J.H. Lammers

●  Organisatienieuws

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

Wijzigingen adresboekje 2015
De volgende wijzigingen in “het Adresboekje’’ 
doorvoeren: 
1) De MV “Onderzoekt de Schriften’’ te 
Kesteren (blz. 39) heeft een nieuwe secretaris: 
dhr. A. Gaasbeek, Lekbandijk 13, 4023 CA 
Rijswijk (Gld.).
2) de MV “Onderzoekt de Schriften’’ te Hoe-
velaken (blz. 28) heeft een nieuwe penning-
meester: dhr. H.J. Melis, Spechtlaan 3, 3871  
HE Hoevelaken.
3) de MV “Immanuel’’ te Oude Pekela (blz. 
46) heeft een nieuwe secretaris: dhr. C van 
der Vlist, Harm Hindersstraat 110, 9665 RE 
Oude Pekela.

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

●  Boekbesprekingen

Kurt Heimbucher, Ik zal u troosten. 
In dagen van rouw. Uitgeverij Groen 
te Heerenveen, 2016, 90 blz. 
Prijs € 9,95.
Dit is een boekje dat in het Duits 

1993 geschreven is en is velen tot bemoediging 
geweest. De auteur die theoloog was en van 
1971 tot 1988 preses was van de Gandauer Ver-
band für Gemeinschaftspflege und Evangelisati-
on, een bijbelgetrouwe en bevindelijke stroming 
in de Duitse Kerk. Kurt Heimbucher kende het 
leed niet alleen maar van horen zeggen, maar 
ook uit eigen ervaring. Wat hij mensen die om 
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●  Overlijdensberichten

Met ontroering geven we kennis van het 
plotselinge overlijden van ons trouw mee-
levend lid en oud-voorzitter

PIEtER WILLEM dE BEER

in de leeftijd van 81 jaar.

Hij was lid vanaf 1994 van onze vereni-
ging.

De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw 
en verdere familie.

Bestuur en leden van mannenvereniging 
Filémon te Grafhorst

IJsselmuiden, 8 april 2017

Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, 
daarom heb Ik u getrokken

met goedertierenheid.                                          
Jeremia 31 : 3b

Met droefheid geven wij u kennis dat de 
Heere op 10 april uit ons midden heeft 
weggenomen ons trouw en meelevend 
erelid

ARIE BOER 

in de gezegende leeftijd van 104 jaar.

Met dankbaarheid denken wij terug aan 
zijn vele bijdragen die hij vanaf 1947 tot 
2015 als lid en bestuurslid op onze vereni-
gingsavonden heeft gegeven.

Wij wensen zijn familie Gods troostende 
nabijheid toe.

Bestuur en leden van de mannenvereniging
“Schrift en Belijdenis” te Bergambacht

Bergambacht, april 2017
Die God is ons een God
van volkomen zaligheid.

Psalm 68 : 21
 
Op Zijn tijd heeft de Heere tot Zich 
genomen ons lid
                  

MAARtEN MOLENAAR

in de leeftijd van 78 jaar.

De Heere sterke zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen.

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

Nieuwerkerk aan den IJssel, 
11 april 2017

Met droefheid hebben wij kennis genomen 
dat voor ons zeer onverwacht, op 20 maart 
2017 op de leeftijd van 81 jaar is overleden 
ons oud-lid en oud-voorzitter

HERMAN SCHONEWILLE

Wij denken in dankbaarheid terug op zijn 
betrokkenheid als lid en voorzitter tijdens 
de verenigingsavonden.

De Heere schenke Zijn troost en nabijheid 
aan zijn kinderen en verdere familie.

Bestuur en leden van 
Mannenvereniging ‘Calvijn’, Zwolle
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●

1e voorzitter: Ds. J.H. Lammers (Redactie-adres)
Pelikaan 34, 2986 TB Ridderkerk
T 0180 424636 • j.h.lammers@hetnet.nl

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 (Verdiepingsconferentie 25+)
Joh. Willem Frisostraat 38, 7462 GX Rijssen
T 0548 519549 • e.de.mots@solcon.nl

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

Lid: Ds. A. Snoek
Kerkstraat 8, 4041 XB Kesteren
T 0488 723120 • asnoekvdm@solcon.nl

Overlijdensberichten:
J. Bout & Zn., Postbus 3, 1270 AA Huizen
E info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)
Mutaties: Schriftelijk melden aan het Bondsbureau
Bestuurswijz. moeten naar de 1e secretaris

●  Boekbespreking

Thomas Scott, Jozef, een herkenbare 
uitleg, uitg. Royal Jongbloed, Heeren-
veen, 2016, 109 blz., prijs € 9,95.

Dit boek is het eerste deel van de 
Bijbelverklaring van Thomas Scott dat 

in het Nederlands verschijnt. De bedoeling is dat 
er meer volgen. De schrijver was Anglicaans pre-
dikant en Bijbeluitlegger in de lijn van Matthew 
Henry, die in dit boek ook geciteerd wordt. Hij 
leefde van 1747-1821. Leerzame stof wordt ons 
hier geboden. Door prof. Selderhuis wordt Scott 
in diens ‘Aanbeveling’ een ‘leerling van de Re-
formatie’ genoemd en door dr. De Vries in zijn 
‘Inleiding’ een ‘overtuigd calvinist’. Inderdaad is 
te merken dat hij tekst voor tekst de Schrift wil 
laten spreken. En zijn ‘praktische opmerkingen’ 
sluiten daar telkens op aan.
Positief opmerkelijk vind ik dat de auteur alle 
hoofdstukken vanaf Genesis 37 behandelt. Ook 
de hoofdstukken 38 en 49, die in andere uitleg-
gingen van de Jozefgeschiedenis nog wel eens 
worden overgeslagen. 
Duidelijk wordt Jozef als type van Christus 
neergezet zonder de letterlijke geschiedenis 
te verduisteren. We worden boven Jozef uit 
verwezen: ‘maar laten wij niet vergeten om door 
Jozef heen op Jezus te zien’, blz. 32.
Een mooi boek; dat echter beslist een groter let-
tertype waard is!                                           JPN



  de hervormde vaan  ·  77e jaargang  ·  nr 5/6  ·  mei/juni 2017   19

Presentatie mannenbijbel
Toen we als bestuur hoorden over het plan een mannenbijbel op de markt te bren-
gen, waren we terughoudend. We zeiden: ‘Is er dan een bijbel voor een bepaalde 
doelgroep? De bijbel is er toch voor iedereen.’ Ons werd duidelijk gemaakt dat de 
mannenbijbel de reguliere bijbel niet vervangt. Er zijn thema’s in de bijbel die meer 
met de leefwereld van mannen te maken hebben dan van vrouwen. Die worden eruit 
gehaald en toegelicht. Twee leden van ons bestuur werkten uiteindelijk mee aan het 
schrijven van artikelen. 
Op woensdag 19 april jl. vond de presentatie plaats in garage Royal in Arnhem. Er 
werden toespraken gehouden door allen die betrokken waren bij de totstandko-
ming van de mannenbijbel. Hieruit bleek dat het verlangen om bijbelgetrouw te zijn reformatorische en 
evangelische christenen met elkaar verbindt. Een eerste exemplaar van de mannenbijbel werd uitgereikt 
aan dhr. A. Kok (bond van Chr. Ger. mannenverenigingen), ds. P. van der Kraan (contactorgaan Gerefor-
meerde Gezindte), dhr. Poppe (De Vierde Musketier), ds. J.C. den Toom (Hersteld Hervormde mannen-
bond) en ondergetekende (Hervormde mannenbond). 
Uitgangspunt van de mannenbijbel is de Herziene Statenvertaling. Er zijn de volgende rubrieken: man en 
geloof, man en relaties, man en samenleving, biografieën over mannen. Je treft foto’s, kaartjes en illustra-
ties aan. Allerlei korte teksten nodigen mannen uit de bijbel te lezen en toe te passen in het leven van elke 
dag. De mannenbijbel is uitgegeven door Royal Jongbloed te Heerenveen en is te koop in de boekhandel 
voor € 59,95. Ik beveel de mannenbijbel aan voor persoonlijke Bijbelstudie en voor gebruik op de man-
nenverenigingen.                                                                                                           Ds. J.H. Lammers

●  “Onderzoek de Schriften die van Mij getuigen”

●  Koninklijk onderscheiden

Op woensdag 26 april heeft ds. A.d. Goijert in zijn woon-
plaats Nijkerk een koninklijke onderscheiding ontvangen 
uit de hand van burgemeester mr. drs. G.D. Renkema.
Ds. Goijert is lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau. 
Hij heeft zich voor, tijdens en na zijn predikantschap in 
Eemnes en Bunschoten op allerlei manieren als vrijwilliger 
ingezet. Zo heeft hij vanaf 1997 deel uitgemaakt van ons 
bestuur en heeft hij met name voor de redactie van
De Hervormde Vaan veel gedaan. 
In 2016 heeft hij afscheid geno-
men van ons bestuur. De Heere 
gaf de kracht en de gezondheid 
om het werk te doen. Wij willen 
ds. en mevr. Goijert van harte 
gelukwensen met de koninklijke 
onderscheiding en hen Gods zegen 
toewensen. 

Van de Mannenver. “Onderzoekt de 
Schriften” te Ermelo is de heer 
J.H. doppenberg samen met zijn 
vrouw, vanwege hun vele verdiensten 
voor de hervormde gemeente Ermelo, 
koninklijk onderscheiden en wel 
lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Wij feliciteren hen van harte en zijn 
tevens dankbaar voor hun inzet ge-
durende een lange reeks van jaren.
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●  Foto-impressie

Huishoudelijke Vergadering

Ds. Methorst Ds. Snoek dhr. C. Oosterom

Stemmen

Ds. Nap Ds. Van Dijk


