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Een nieuw jaar 
We zijn het jaar 2019 ingegaan. Als bestuur wensen we u en jou heil en zegen toe voor het 

nieuwe jaar. De Heere belooft: ‘De HEERE van de legermachten is met ons, de God van Jacob is voor 
ons een veilige vesting (Ps.46: 12).’    

Bestuursverkiezing
Op de huishoudelijke vergadering van D.V. zaterdag 6 april vindt er een bestuursverkiezing plaats. Aftre-
dend en herkiesbaar zijn dhr. J. van Capelleveen, ds. J. van Dijk en ds. J. Molenaar. Met dankbaarheid 
kunnen we u meedelen dat zij zich voor een volgende periode van drie jaar beschikbaar hebben gesteld. 
De statuten geven aan dat er bij een verkiezing een dubbeltal gesteld moet worden. De volgende dubbel-
tallen stellen we aan u voor:

dhr. J.van Capelleveen
dhr. L. Cozijnsen te Veenendaal

Volgens artikel 11, lid 3 van de statuten, heeft elke aangesloten vereniging het recht om aan deze dubbel-
tallen namen toe te voegen. Dit dient schriftelijk te gebeuren, uiterlijk twee maanden voor de huishou-
delijke vergadering. De voorgedragen personen moeten lid zijn van een aangesloten vereniging en vooraf 
schriftelijk verklaren dat zij met de kandidaatstelling akkoord gaan. 

Andere naam voor bondsdag
Vroeger kwamen de leden van de mannenverenigingen samen op de toogdag. De mannen togen of trok-
ken naar de Jaarbeurs in Utrecht om elkaar te ontmoeten. Later werd dit woord veranderd in bondsdag. 
Een dag bestemd voor de leden van de bond. Als hoofdbestuur beseffen we dat ook dit woord afstand 
kan geven naar een nieuwe generatie en daarom aan vervanging toe is. We staan open voor uw suggesties 
en gedachten. Laat het ons weten. We zien uit naar uw en jouw meedenken. 

ds. J.van Dijk
ds. A.J.van den Herik te Moerkapelle

ds. J.M. Molenaar
ds. A.van Zetten te Bruchem
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Ds. J.P. Nap

D

●  Meditatie

Uitverkoren in Christus
“omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft (…), Hij 

heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden…”
Efeze 1:4a en 5a

ds. J.M. Molenaar
ds. A.van Zetten te Bruchem

at is nogal wat. Zo zingt Paulus de 

lof op de uitverkiezende God en 

Zijn genade in Christus. Maar wij zeg-

gen al gauw: Als je uitverkoren bent… 

Of misschien: Als je nou niet uitverkoren 

bent… Dan gaan we eigenlijk al van het 

negatieve uit. Toch worden deze teksten in 

hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels in 

positieve zin geciteerd.

Op de goede plek

Het is in een kamer belangrijk dat meubels 

op de goede plaats staan. Een mooie kast niet 

pal voor de deur, want dan kan er niemand 

naar binnen. 

Zo ook de prachtige belijdenis van de 

uitverkiezing. Die moet je op de goede plek 

zetten. Dat de Heere uit enkel genade van 

voor de grondlegging der wereld zondaren 

heeft uitverkoren om hen het eeuwige leven 

te geven. Als wij met iemand praten over het 

geloof, vragen we toch niet als eerste: Ben jij 

uitverkoren? En daar moeten wij ook voor 

onszelf niet als eerste mee bezig zijn.

Waar moeten we dan wel mee beginnen? 

Met de roeping tot het geloof in de Heere 

Jezus. Dat Hij u roept. Dat Hij zondige 

mensen wil verlossen. Wij kunnen niet los 

van Christus over de uitverkiezing spreken. 

Als wij dat toch doen, gaan we al gauw aan 

het redeneren en speculeren.

Alleen in Christus

Ik denk hier aan de Remonstranten uit de 

tijd van de Dordtse Synode. Volgens de 

Remonstranten kun je van je verkiezing al-

leen zeker zijn, als je daarvoor van God een 

speciale openbaring krijgt. Een droom of zo.

Misschien komt die gedachte u wel bekend 

voor. Er zijn ook onder ons wel mensen, die 

vast en zeker menen, dat ze een kind van 

God zijn. En dat soms ook omdat ze een 

droom of zo gehad hebben. Maar ze zijn niet 

persoonlijk op Christus betrokken. Er is geen 

geloof in Hem. Dat is levensgevaarlijk.

Vanuit de Bijbel zeggen wij: Hoe kun je 

weten een uitverkorene te zijn? Wel, dat kan 

alleen door het geloof in deze Middelaar 

Jezus Christus. Hij is het Hoofd van alle 

uitverkorenen. En zonder het geloof in Hem 

weet je van je eigen uitverkiezing helemaal 

niets.
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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.M. Molenaar

God de Verbondsgod
Psalm 130

H

Daarom schrijft de Reformator Calvijn dat 

prachtige woord, dat Christus de spiegel van 

de verkiezing is. Dat wil zeggen: Wanneer u 

in het geloof op Christus ziet als uw Zalig-

maker, dan ziet u in Hem als in een spiegel, 

dat u uitverkoren bent.

Aangenomen tot kind

Hiermee is dan ook gezegd dat de zaligheid 

het doel is van de uitverkiezing. De redding 

van zondaren. Die zaligheid in Christus zien 

we ook in vs 5: Het gaat om de aanneming 

tot kinderen. Christus heeft de aanneming 

van zondaren verdiend door Zijn offer op 

Golgotha. En daarom kunnen nu zondige 

mensen als wij door God aangenomen wor-

den. Geadopteerd worden. 

Zoals vandaag mensen wel eens een kind 

adopteren. Het kind wàs niet van hen, maar 

het wordt wel van hen. Zo is het ook bij 

God: Van nature geen kind van Hem, maar 

‘door genade ben ‘k een kind van God.’ Wat 

een wonder: Heere, waarom was ’t op mij 

gemunt?

et is alweer een paar jaar geleden. De 

Limburgse kunstenaar Sjef Hutsche-

makers had bij elke Psalm een tekening 

gemaakt. Ze werden ten toongesteld in de 

Grote Kerk van Dordrecht. 

Ook Psalm 130 had hij in een tekening 

proberen te vatten. De tekening raakte me. 

Hij had een man getekend op de bodem 

van een put. De man zit op zijn knieën. 

Zijn bovenlijf is ontbloot. Zijn handen 

heeft hij omhoog geheven. Rondom hem 

is alles donker. Hij kijkt naar een opening 

boven hem en roept. Een treffende kunst-

uiting bij Psalm 130.

Pelgrimslied (vers 1a)

Deze Psalm is één van de zeven boetepsal-

men. Dit boetelied behoort tot de zo-

genaamde pelgrimsliederen, de Psalmen 

120-134. Het begin van dit lied hoeft ons 

dus niet te verbazen. ‘Een pelgrimslied, een 

lied van opgang.’ Dit lied wordt gezongen 

door een hele stoet pelgrims. De rij wordt 

steeds langer. De stoet steeds groter. Pelgrims 

onderweg naar de Godsontmoeting. Nog 

even en ze zijn in Jeruzalem. Drie keer per 

jaar worden ze er verwacht (Deuteronomium 

16 vers 16). In de Psalmen 120-134 zie je 

daarom een beweging. De pelgrim komt uit 

Mesech (Psalm 120). 
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Hij gaat naar Jeruzalem (Psalm 122). En ont-

vangt vanuit Sion de zegen om weer terug te 

keren naar huis (Psalm 134). Vol blijdschap 

wordt er onderweg gezongen. De tijd wordt 

vergeten en de voeten doen niet meer zo zeer. 

‘Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen: 

Wij zullen naar het huis van de Heere gaan.’ 

Uit de diepten (vers 1b-4)

Alleen ineens zingt iemand: ‘Uit de diep-

ten roep ik tot U, o HEERE.’ Het woord 

‘diepten’ is een heel sterk woord. Het wil 

zoiets zeggen als klemzitten, wegzinken, stuk 

gaan, niet meer verder kunnen, naar beneden 

gezogen worden. Hoe komt dat eigenlijk? De 

dichter zingt het ons voor: ‘Als U, HEERE, 

op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal 

bestaan?’ Je zou dit zinnetje ook kunnen ver-

talen met: ‘Als U, HEERE, de ongerechtig-

heden bewaart, wie zal bestaan?’ De dichter 

zit dus in de diepten omdat hij denkt aan 

zijn ongerechtigheden. Welke ongerechtighe-

den bedoelt hij? Waarschijnlijk heeft dat alles 

te maken met de naam HEERE. 

In de oorspronkelijke tekst van dit lied staat 

vier keer de naam van de Verbondsgod. 

De dichter beseft kennelijk dat hij de God 

van het verbond geen recht heeft gedaan. 

De God Die zei: ‘Jij hoort bij Mij. Ik hoor 

bij jou. Jullie zijn Mijn Volk. Ik ben jullie 

God.’ Deze Verbondsgod heeft Hij onrecht 

gedaan. De dichter zit klem, omdat hij beseft 

dat hij ontrouw is geweest aan het verbond. 

Hij heeft God niet boven alles liefgehad en 

zijn naaste als zichzelf. Hij beseft: als God 

al die ongerechtigheden bewaart, dan kan 

ik niet voor Hem verschijnen. Onderweg 

naar de Godsontmoeting beseft de dichter: 

ik kan God niet onder ogen komen. Onge-

rechtigheden zuigen hem steeds dieper naar 

beneden. Het lied van opgang, zingt over 

afgang: ‘Uit de diepten!’ Alleen de dichter 

roept tot diezelfde Verbondsgod. Kennelijk 

is Die God die Hij zoveel ongerechtigheden 

heeft aangedaan ook de God tot wie Hij 

roepen gaat. ‘Uit de diepten, roep ik tot U, 

HEERE!’ Indringend klinken de woorden: 

‘Heere, hoor naar mijn stem.’ De nood is 

hoog. In een gebiedende wijs klinkt het tot 

God: ‘Hoor! Laat Uw oren opmerkzaam zijn 

op mijn luide smeekbede. Als U, HEERE, 

op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal 

bestaan?’ 

Vergeving (vers 1b-4)

Alleen dan ineens zingt de dichter: ‘Maar 

bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.’  

Stellig en zeker klinkt zijn stem. Het is voor 

hem  geen misschientje. Het is geen vaag 

hopen dat het ooit nog eens goed komt. 

Nee, ineens stroomt het licht naar binnen. 

Nadrukkelijk zingt hij: ‘Bij U is vergeving.’ 

Dat betekent dat Hij het verwacht van de 

Verbondsgod en niet van zichzelf. Vergeving 

is er alleen bij de HEERE. Dat weet deze 

dichter. Hoe weet hij dat eigenlijk? Heeft 

hij iets bijzonders ervaren? Heeft hij een 
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regelrechte stem uit de hemel gehoord? Hoe 

kan hij dit zingen? De dichter is onderweg 

naar Jeruzalem. Hij is onderweg naar Grote 

Verzoendag. 

Wie daar meer over wil lezen moet het hart 

van de Thora maar lezen: Leviticus 16. 

De psalmdichter ziet het al voor zich. De 

priester met die twee bokken. De ene wordt 

geslacht. De andere bok wordt de woestijn 

ingestuurd. De priester gaat met een schaal 

bloed naar binnen om verzoening te doen. 

Het bloed van de bok spreekt boekdelen: Er 

is vergeving bij U.’ God Zelf schenkt het. De 

HEERE geeft een opening en trekt uit de 

diepten. Waarom? ‘Opdat U gevreesd wordt.’ 

Dat is een zinnetje om in je hart te sluiten. 

Ik ontvang dus vergeving, opdat ik weer in 

ontzag zal leven voor de HEERE. Genade is 

immers gratis, maar nooit goedkoop.

Verwachten (vers 5-8)

Het vertrouwen op de vergeving wordt in 

vers 5 en 6 verder uitgewerkt. De psalm-

dichter ziet reikhalzend uit naar wat hij in 

Jeruzalem zal ondervinden. De dichter hoopt 

op het woord van vergeving dat de priester 

spreken zal. Overigens is het wachten in de 

Psalmen meer dan ingekleurd als het ver-

wachten van het heil (25 vers 5; 39 vers 8; 

40 vers 2). De dichter vergelijkt zich immers 

met een wachter die uitziet naar de morgen. 

Na een tijd van ellende en diepten zal de 

morgen van vergeving komen. Deze verge-

ving is echter niet alleen een persoonlijke 

zaak, maar het is ook een zaak die het hele 

volk aangaat. De psalmist spoort het hele 

volk van Israël aan om te hopen op de HEE-

RE. Bij Hem is immers veel verlossing. Wie 

denkt hier niet aan perioden in de geschiede-

nis van Israël waarin de ongerechtigheden zo 

hoog waren opgestapeld, dat het zijn weerga 

niet kende? Juist voor die situaties is deze 

Psalm een parel. Vergeving betekent immers 

herstel van de relatie tussen de Verbondsgod 

en Zijn verbondsvolk. Vandaar dat de dich-

ter zingt van hopen op de Heere, want bij 

Hem is goedertierenheid. Dat betekent: de 

HEERE is trouw aan Zijn verbond en geeft 

niet op. Hij is trouw aan zijn verbondsbelof-

ten en verbondsdreigingen, want de HEERE 

is altijd maar weer uit op verlossing voor een 

volk vol ongerechtigheden. 

Christologisch

Wie dat niet gelooft, moet maar eens kijken 

hoe honderden jaren na het dichten van dit 

lied die ene joodse Jongen naar Jeruzalem 

pelgrimeert. Hij is twaalf jaar en geniet met 

volle teugen. Hij hoort de pelgrimsliederen 

zingen en zingt ze mee. Het is de Zoon van 

Maria. Hij gaat naar het huis van Zijn Vader. 

Elk jaar zingt Hij het weer mee: ‘Uit de diep-

ten...’ Hij ziet de priester druk in de weer 

met de twee bokken. Hij groeit in wijsheid 

en kennis (Lukas 2 vers 52).  Straks zal Hij 

namelijk gaan tot in de allerdiepste diepte: 

‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij 

verlaten?’ Drie uren is het aardedonker. Dan 
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Jagen naar waarheid en reinheid
2 Timotheüs 2 : 1–26

●  Bijbelstudie n.t.Ds. A.C. de Kruijf

P

wordt het licht. De ramshoorn schalt vanaf 

het kruis: ‘Het is volbracht!’ Tot vandaag 

klinkt het ons daarom tegemoet: ‘Er is verge-

ving, altijd bij U geweest!’ 

Gespreksvragen

1.  Wat heeft u bij de bestudering van Psalm 

130 vooral geleerd?

2a. Hoe zou de dichter van Psalm 130 tot 

zondekennis gekomen zijn? Heeft dat te 

maken met zijn reis naar Jeruzalem?

b.  Hoe bent u tot kennis van uw zonde 

gekomen? Moeten we eerst onze zonde 

kennen om genade te kunnen ontvangen? 

3.  In de week van voorbereiding op het 

Heilig Avondmaal worden wij opgeroe-

pen om onze zonden en vervloeking te 

overdenken. 

a.  Wat is het doel daarvan? 

b.  Hoe zou u dit concreet kunnen maken 

voor uzelf? 

4a. Hoe weet de dichter van Psalm 130 dat er 

vergeving is voor hem?

b.  De vergeving van zonden is een geloofs-

zaak. Wat betekent dit voor de manier 

waarop u de vergeving ervaart? Wellicht 

dat Zondag 23 van de Heidelberger u 

hierin kan helpen.

5.  Lees voor de vergadering van de mannen-

vereniging Leviticus 16.

a.  Wat zegt dit over hoe er vergeving ge-

schiedt in het Oude Testament?

b.  Probeer eens met elkaar na te gaan hoe 

elk onderdeel van de Grote Verzoendag 

in Christus is vervuld. 

6a. Kunt u voorbeelden noemen in het Oude 

Testament waarin Israël massaal haar 

ongerechtigheden inziet?

b.  Wat heeft dat voor ons volksleven van-

daag te zeggen? 

Oproep tot volharding

aulus keert terug naar de hoofdlijn van 

zijn betoog in hoofdstuk 1. 

Timotheüs moet niet terugdeinzen en zich 

niet schamen voor het Evangelie (1:7-8). 

Hij moet het pand dat hem is toevertrouwd 

zorgvuldig bewaren (1:14). Daarom is het 

nodig dat hij wordt ‘gesterkt in de genade die 

in Christus Jezus is’ (vers 1). Het is opval-

lend hoe Paulus hier spreekt. Hij geeft zijn 

geestelijke zoon een opdracht, maar die 

opdracht houdt iets in wat Timotheüs niet 
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zelf kan doen: hij moet gesterkt wórden. De 

kracht moet hem gegeven worden door de 

Heere. Toch is hij niet werkeloos. Hij moet 

die versterking door de Heere zoeken.

Let wel: het gaat om versterking ‘in de ge-

nade’. Dat is wat anders dan dat Timotheüs 

zo’n geestelijke krachtpatser wordt. Dat is 

een belangrijk punt. Hoe word je gesterkt 

in het geloof te midden van verdrukkingen? 

Hoe vind je kracht om een taak als die van 

Timotheüs te volbrengen? Door ‘de genade 

die in Christus Jezus is’ : doordat je staat in 

die genade; heel je leven daarvan doortrok-

ken is. Dan leef je uit Gods vergeving om 

Christus’ wil. Dan ben je verzoend met 

Hem. Dan heb je de zekerheid dat Hij je 

alle dingen geven zal die nodig zijn om je 

staande te houden tot het einde toe. Zo te 

leven, dat moet Timotheüs najagen. Dan kan 

hij zijn taak volbrengen.

Die taak houdt niet alleen in dat hij het 

Evangelie moet verkondigen, maar ook dat 

hij het moet doorgeven aan anderen die het 

op hun beurt kunnen verkondigen. Hij moet 

op zoek naar ‘trouwe mensen’, aan wie hij de 

schat van het Evangelie kan toevertrouwen 

(vers 2). Niet iedereen is geschikt. Maar al 

te snel vermengen mensen het goud van het 

Evangelie met het vuil van dwaalleer. Dat is 

ondertussen in Efeze wel gebleken. Trouwe 

boodschappers zijn nodig. Zij moeten ook 

‘bekwaam zijn om anderen te onderwijzen’, 

anders lukt het nog niet om de boodschap 

door te geven aan de volgende generatie.

Het trouw volbrengen van zijn opdracht be-

tekent voor Timotheüs ook: verdrukkingen 

lijden. Paulus herhaalt in vers 3 de oproep 

uit 1:8. Het leven in dienst van de Heere is 

als het leven van een soldaat. Lijden hoort 

daarbij.

De juiste houding geïllustreerd

Paulus komt in vers 4-6 met drie beelden 

die duidelijk maken waar het bij het trouw 

dienen van de Heere op aankomt. 

Allereerst werkt hij het beeld van de soldaat 

verder uit (vers 4). Een soldaat moet hele-

maal gericht zijn op het volbrengen van de 

taak die hij van zijn commandant krijgt. Dat 

vraagt om concentratie en toewijding. Een 

soldaat hoeft zich dan ook niet bezig te hou-

den met ‘de zaken van het levensonderhoud’. 

Anders komt er van het strijden niets terecht. 

Het gaat in dit beeld om het geheel toege-

wijd zijn aan de dienst van de Heere.

Het niet verwikkeld worden in de zaken van 

het levensonderhoud, wordt in het geval van 

onder andere predikanten en zendelingen 

heel concreet zichtbaar, doordat in hun on-

derhoud meestal wordt voorzien door de ge-

meente. Zo kunnen zij zich fulltime wijden 

aan hun taak. Dit gebeurde al in het Nieuwe 

Testament (1 Korinthe 9:14; 1 Timotheüs 

5:18). Paulus verdiende weliswaar zelf als 

tentenmaker zijn brood (vgl. o.a. Handelin-

gen 18:3; 1 Korinthe 9:12), maar hij geeft 

zelf aan dat dit de uitzondering op de regel 
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is en dat hij daarvoor speciale persoonlijke 

redenen heeft.

Veruit de meeste christenen moeten uiteraard 

door hun eigen arbeid in hun levensonder-

houd voorzien. Toch heeft wat Paulus hier 

schrijft ook hen wat te zeggen. De dagelijks 

arbeid mag niet te koste gaan van de toewij-

ding aan Christus.

Het tweede beeld is een beeld dat Paulus 

vaak gebruikt: het deelnemen aan een sport-

wedstrijd (vers 5). Wie aan een wedstrijd 

deelneemt, krijgt de prijs (in de oudheid 

een lauwerkrans) alleen als hij zich aan de 

spelregels houdt. Zo is het ook in het geloof. 

Dat is het punt van dit beeld. Als je, net als 

de dwaalleraars je aan Gods ‘spelregels’ niets 

gelegen laat liggen, moet je niet verwachten 

de lauwerkrans van het heil te ontvangen. 

Dat wil niet zeggen dat we het heil verdienen 

door ons netjes aan de spelregels te houden, 

maar wel dat bij leven uit Gods genade ook 

het luisteren naar zijn regels hoort.

Met een derde beeld maakt de apostel nog 

een derde aspect van het leven in Gods 

dienst duidelijk (vers 6). Zoals een land-

bouwer zwaar werk moet verrichten, om 

uiteindelijk een oogst binnen te kunnen 

halen, zo is ook bij het dienen van de Heere 

inspanning vereist. Zeker, we worden door 

genade zalig en het is de Geest Die het in 

ons werken moet, maar dat neemt niet weg 

dat een levend geloof een geloof is dat zich 

ijverig inspant. Wie zo de Heere dient, zal 

‘als eerste in de vruchten daarvan delen’. Een 

gelovige mag hopen en bidden dat ook ande-

ren door zijn inspanningen gezegend zullen 

worden. Zeker is in ieder geval dat hij er zelf 

de vruchten van zal plukken. 

Volharden met uitzicht

Paulus roept niet alleen maar op om te 

volharden, hij laat ook zien waarom er alle 

reden is om dat te doen. Hij wijst op dat 

wat Christus heeft bewerkt door Zijn dood 

en opstanding (vers 8). Wie volhardt en 

Hem niet verloochent, zal daarin delen (vers 

11-12). Dat is het lijden en de verdrukking 

meer dan waard.

De dingen die Paulus hier aan de orde stelt, 

zijn voor Timotheüs uiteraard niet nieuw. 

Toch is het, zeker in de verdrukking, steeds 

opnieuw nodig stil gezet te worden bij de 

eenvoudige waarheid van het Evangelie. 

Daarom: ‘houd in gedachte…’ (vers 8).

Paulus onderstreept zijn aansporing met een 

‘betrouwbaar woord’, in dichterlijke vorm 

(vers 11-13). ‘Als wij met Hem gestorven zijn, 

zullen we ook met Hem leven.’ Als we door 

geloof deel hebben gekregen aan Christus’ 

werk, zijn we met Hem gestorven. Dan 

hebben we ook deel aan Zijn opstanding en 

zullen we met Hem leven (vgl. Romeinen 

6:1-14). In bepaald opzicht heeft de gelovige 

dat nieuwe leven met Christus al (Kolos-

senzen 2:12), maar het deelhebben aan dat 

nieuwe leven in al zijn volkomenheid komt 

nog. Voor de gelovige nu komt het aan op 

volharden. Alleen dan zal hij delen in de eeu-
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wige heerlijkheid. Wie de Heere verloochent, 

zal door Hem verloochend worden, zoals 

Jezus eerder ook al waarschuwde (Mattheüs 

10:33). Een confronterende boodschap! 

Gelukkig klinkt het in vers 13 ook: ‘Als wij 

ontrouw zijn, blijft Hij getrouw’. Zo is er toch 

hoop voor een gelovige die vastloopt in zijn 

eigen ontrouw! Zo wordt een Petrus, die zijn 

Heiland verloochent, toch weer in genade 

aangenomen.

Nog een punt in deze verzen is het waard om 

even te benoemen. Paulus zegt in vers 10 dat 

hij alles verdraagt ‘ter wille van de uitverko-

renen, opdat ook zij de zaligheid in Christus 

Jezus zouden verkrijgen’. Paulus verkondigt 

het Evangelie aan ieder die het horen wil. Te-

gelijk weet hij dat het de uitverkorenen zijn, 

die door zijn verkondiging tot geloof zullen 

komen. De wetenschap dat uiteindelijk Gods 

verkiezing aan alle geloof ten grondslag ligt, 

maakt Paulus niet passief. Integendeel, het 

is voor hem juist reden om te prediken en 

lijden te aanvaarden. Hij weet dat de ver-

kondiging van het Evangelie het middel is 

waardoor de Heere Zijn uitverkorenen tot 

geloof brengt.

Een trouwe arbeider

Timotheüs moet zijn best doen om als een 

trouwe arbeider het Woord van de waarheid 

juist te brengen en zich niet door dwaalleer 

van de wijs laten brengen (vers 14-16). Er is 

allerlei ‘onheilige, inhoudsloze praat’ (vers 16). 

Er zijn er die beweren dat de opstanding der 

doden al heeft plaatsgevonden (vers 18), als 

een louter geestelijk iets blijkbaar. Al deze 

dwaling leidt alleen tot een toenemen in 

goddeloosheid (vers 16).

Dat er gemeenteleden zijn die ten gevolge 

van de dwaalleer van het geloof afvallen, 

betekent niet dat de zekerheid van het geloof 

wordt ondermijnd. Timotheüs mag weten 

dat de Heere de Zijnen kent (vers 19; vgl.  

1 Joh. 2:19). Op dat vaste fundament mag 

hij staan. 

Staan op dat fundament betekent echter ook 

afstand nemen van alle ongerechtigheid (vers 

19). Er zijn verschillende soorten gemeente-

leden. Sommigen zijn geheiligd en bruikbaar 

voor God (vers 21), anderen niet. Dat laatste 

wordt pijnlijk duidelijk door het voortwoe-

keren van de dwaalleer. De wetenschap dat 

er zulke verschillen zijn binnen de gemeente, 

vormt een aansporing ernaar te streven een 

gereinigd en bruikbaar vat te zijn in het grote 

huis(houden) van de Heere. (Het beeld van 

de twee soorten vaten wordt hier anders 

gebruikt dan in Romeinen 9:21).

Gespreksvragen:

1. Hoe kunnen wij in onze situatie gehoor 

geven aan de oproep ‘lijd verdrukkingen als 

een goed soldaat’ (vers 3)?

2. Het beeld van de christen als soldaat wijst 

ons op de noodzaak van totale toewijding 

aan de dienst van de Heere. Welke hinder-

palen ervaren we hierbij? Wat kunnen we 

daaraan doen?
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●  Onder een vergrootglas

Betrouwbare woorden
Ds. P. van der Kraan

De tegenstelling tussen waarheid en 

leugen is van alle tijden. In ieder geval 

bestaat deze sinds de mensheid zijn oor te 

luisteren legde en zijn hart openzette voor 

de influisteringen van de slang. Sindsdien 

waart de leugen door de wereld en vormt 

een schril contrast met de waarheid van 

de betrouwbare woorden van God. Toch is 

deze tegenstelling (met uitzondering van 

de periode dat Christus op aarde was) wel-

licht nog niet eerder zo sterk aan de dag 

getreden als in onze tijd. Dat verschijnsel 

hangt ongetwijfeld samen met de invloed 

van de sociale media die tegelijkertijd mas-

samedia zijn. Ik noem enkele verschijnse-

len en zet die in het licht van het betrouw-

bare evangelie.

Nepnieuws

Ik kan me niet herinneren de aanduiding 

‘nepnieuws’ of ‘fakenieuws’ (spooknieuws) zo 

vaak gehoord te hebben als in de laatste twee, 

3. In welk opzicht lijkt het leven van een 

christen op een sportwedstrijd (vers 5)? 

Aan welke ‘spelregels’ hebben wij ons te 

houden? Zijn er die wij geneigd zijn te 

‘vergeten’?

4. Als het gaat om de vruchten die de geeste-

lijke landbouwer op zijn inspanning mag 

zien (vers 6) kun je bijvoorbeeld denken 

aan groei in heiliging. De Anglicaanse 

bisschop Ryle schrijft in zijn boek Heilig-

making: ‘Ik zal er nooit voor terugdeinzen 

om openlijk uit te spreken dat ik geloof 

dat er geen ‘geestelijke winsten zonder 

moeiten’ zijn. Ik zou net zo lief kunnen 

verwachten dat een boer die genoegen 

neemt met het bezaaien van zijn akkers 

en er nooit meer naar omkijkt totdat het 

oogsttijd is, voorspoedige zaken doet, als 

dat ik zou verwachten dat een gelovige die 

niet ijverig is in zijn Bijbellezen, zijn ge-

beden en het benutten van zijn zondagen, 

veel heiligheid verkrijgt.’ (Uitg. Om Sions 

Wil, pag. 64)

 Reageer eens op Ryle’s uitspraak. Hoe 

komt die over? Zijn wij als het gaat om 

onze geestelijke akker misschien te vaak 

luie landbouwers?

5. Helpt het te binnenbrengen van Christus’ 

volbrachte werk bij het volharden in het 

geloof (vers 10)? Wat wordt daar anders 

door?

6. Hoe onderscheid je ‘dwaze en onverstan-

dige strijdvragen’ (vers 23; vgl. vers 14,16) 

van kwesties waarin de waarheid op het 

spel staat en zwijgen ontrouw is? Probeer 

dit met voorbeelden concreet te maken.
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drie jaren. Dat woord viel voor het eerst en 

nadrukkelijk in verband met de verkiezing 

van de huidige Amerikaanse president Do-

nald Trump. Allerlei halve en hele onwaarhe-

den deden in de verkiezingsstrijd de ronde, 

stelden de democratische tegenkandidaat 

Hillary Clinton in een kwaad daglicht en 

probeerden de presidentsverkiezingen te ma-

nipuleren. Wie daar belang bij had? Behalve 

de republikeinen, kennelijk ook de Russen. 

Want al snel wezen vele vingers in de rich-

ting van Moskou. Maar Rusland reageerde 

verontwaardigd, nam de houding aan van 

de prins die van geen kwaad weet en wees 

de beschuldigingen als laster en smaad van 

de hand. De verdenking richting Rusland in 

deze kwestie nam echter dergelijke vormen 

aan dat de hele zaak inmiddels al maanden-

lang onderwerp van gerechtelijk onderzoek 

is. Waarbij het niet langer een vraag is óf, 

maar de vermoedens gaandeweg sterker 

worden dat Trump daarbij zelf ook aandeel 

heeft gehad. 

Dat verschijnsel heet de waarheid of de wer-

kelijkheid naar je hand proberen te zetten, 

desnoods door de waarheid geweld aan te 

doen. Manipuleren noem je dat. En mensen 

die gemanipuleerd worden, zijn niet lan-

ger vrij, maar gebonden. Ze verworden tot 

marionetten, touwtjespoppen. Zij bewegen, 

al naar gelang degene die aan de touwtjes 

trekt, naar voor of naar achter, naar links of 

naar rechts. Wanneer daarbij een heel volk 

of grote groepen uit de samenleving worden 

betrokken, kan dat zomaar tot griezelige 

ontwikkelingen leiden.

Gestuurd nieuws

Dat laatste kwam sterk aan het licht rond de 

recente demonstraties in Frankrijk, op gang 

gebracht door de zogenaamde ‘gele hesjes’. 

The Times, een dagblad dat bepaald niet 

bekend staat om zijn sensatiezucht, sprak 

sterke vermoedens uit dat deze demonstraties 

door nepnieuws zouden zijn gestuurd. De 

krant uitte deze vermoedens op grond van 

gespecialiseerde gegevens op het gebied van 

gestuurde informatie (zogenaamde cyber-

netica). Dat is een wat ingewikkelde bena-

ming voor het plaatsen van nepaccounts op 

Facebook en Twitter. Het doel ervan was de 

weergave van de Franse rellen omvangrijker 

en gewelddadiger te maken dan ze in werke-

lijkheid waren. Veel video’s en foto’s waarop 

zwaargewonde demonstranten te zien waren, 

zouden afkomstig zijn van heel andere be-

togingen. In het verlengde hiervan noemde 

iemand de beweging van de ‘gele hesjes’ een 

beest dat op Facebook is geboren. En weer 

wezen tal van vingers in de richting van 

Rusland, dat nota bene (dat is bekend) als 

een van de eersten een speciale brigade heeft 

voor deze vorm van oorlogsvoering: aanval-

len via het wereldwijde web. Met als doel 

zoveel mogelijk de waarheid te verdraaien. 

Om belangrijke invloed op de meningsvor-

ming te kunnen uitoefenen onder het motto 

’verdeel en heers’. En weer reageerde de 
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Russische overheid uiterst verontwaardigd. 

‘We komen niet tussenbeide in de interne 

aangelegenheden van welk land dan ook…’, 

was het commentaar.

Censuur

Facebook en Twitter en andere giganten als 

Google en Wikipedia laten zich echter niet 

zomaar in de hoek van de leugen drukken. 

Ze slaan terug, onder meer door nepnieuws 

steeds vaker te censureren. Deze ‘grote jon-

gens’ slikken niet alles als zoete koek, maar 

sluiten hun digitale poorten voor halve of 

hele leugens. Dat lijkt mooi, maar heeft ook 

een negatieve keerzijde. Want van de weer-

omstuit raakt deze ingreep in het nieuws ook 

betrouwbaar nieuws. Als dat echter niet naar 

de smaak is van het grote publiek wordt het 

eveneens gecensureerd. Zo werd enige tijd 

geleden tegen een sociale mediagigant een 

klacht ingediend dat volop informatie was 

te vinden over de mogelijkheid van abortus. 

Maar dat er nagenoeg niets was te vinden 

over de negatieve kant van deze ingreep. En 

een politiek commentaar uit rechtse hoek 

kan worden verwijderd om reden dat wordt 

aangezet tot haat. En omdat het seculiere 

denken doortrokken is van het evolutionisme 

kunnen uitingen die de Bijbel en dus de 

schepping tot uitgangspunt nemen als niet 

welgevallig aan de mening van de meerder-

heid eveneens worden verwijderd. De waar-

heid mag immers niet gezegd worden. En 

zo wordt de publieke mening en als gevolg 

daarvan het maatschappelijke debat steeds 

meer beïnvloed door de giganten van de 

sociale media. Welk beleid erachter zit, wordt 

vaak niet eens duidelijk. Maar de genoemde 

voorbeelden geven aan dat wat betrouwbaar 

en liefelijk is en wel luidt zo veel mogelijk uit 

het publieke domein moet worden geweerd. 

Zo wordt de massa bespeeld, gemanipuleerd 

en steeds meer gebonden door de leugen.

Bevrijdend

Daarentegen bevrijdt de waarheid van het 

Evangelie mensen uit de boeien van de 

leugen die satan ons aanlegt. Laten wij ons 

daarom verheugen op de zondag met de ver-

kondiging van het Woord der waarheid. 

Het is een betrouwbaar woord en alle(r) aan-

neming waardig dat Christus Jezus in de we-

reld gekomen is om zondaars zalig te maken 

(1 Tim. 1:15). Dat is dé waarheid en daarom 

de weg naar het leven. In een wereld waarin 

de leugen steeds meer regeert en de waar-

heid geweld wordt aangedaan, kunnen we de 

proclamatie van de goddelijke waarheid niet 

genoeg waarderen. Je moet er toch niet aan 

denken dat dit Woord niet meer klinkt en 

uitsluitend de leugen regeert.



   de hervormde vaan · 79e jaargang  ·  nr 1 · januari 201914

Vraag 
Door de voorzitter van de Hervormde Man-
nenvereniging op Gereformeerde Grondslag 
werd ons de volgende vraag gesteld: willen 
jullie een artikel schrijven voor de “Her-
vormde Vaan” over de doorstart van jullie 
mannenvereniging?
Onze vereniging bestaat nog niet zo lang, 
dus van een doorstart is eigenlijk geen 
sprake.
Voor de vraag wanneer onze vereniging is 
ontstaan, moest ik een broeder van het eerste 
uur raadplegen. In 2010 zijn drie broeders 
begonnen met samenkomen rondom een ge-
opende Bijbel. In het begin kozen ze een Bij-
belboek, en liepen dat tekst voor tekst door. 
Al vrij snel is er een overstap gemaakt naar 
de Bijbelstudies uit de Hervormde Vaan.
Vanaf het begin is het doel geweest om met 
elkaar te praten, vanuit ons hart, over het 
geloof in onze Heiland, de HEERE Jezus 
Christus, en wat de Bijbel voor ons persoon-
lijk te zeggen heeft. Dus geen weet-vraagjes, 
waar dit of dat ergens in de Bijbel staat. Ook 
nu nog is het geloofsgesprek met elkaar de 
waarde van onze bijeenkomsten.

Werkwijze
Omdat niet iedereen de vrijmoedigheid heeft 
om zichzelf bloot te geven, houden we onze 
gesprekken als volgt: de ene keer centraal, en 
de andere keer in kleine groepjes van onge-
veer vijf mensen. Als iemand dan met vragen 
zit, is de drempel vaak lager, om daarmee 
binnen een kleine groep voor de dag te 
komen. Ook hun geloofservaringen zijn 

heel waardevol om te horen. We komen één 
keer per maand samen, meestal op de laatste 
maandag van de maand. 
Momenteel overdenken we met elkaar de 
Bijbelstudie uit het Oude Testament over de 
Psalmen.

Oud en jong
Als deze studie is afgelopen kiezen we voor 
een Bijbelstudie uit het Nieuwe Testament.
Waar we als mannenvereniging heel dank-
baar voor zijn, is dat er broeders komen 
van alle leeftijden, van jong, begin 20, tot 
broeders die de leeftijd hebben bereikt van 
de zeer sterken. Het mooie en waardevolle 
hiervan is: dat we heel veel van elkaar leren, 
het enthousiasme van de jongeren steekt de 
ouderen aan om van hun levenservaring te 
delen. Hierdoor ontstaan vaak hele mooie 
inspirerende en spontane gesprekken.
Jonge mannen hebben voorbeelden nodig, 
mannen met levenservaring die dicht bij 
God leven. En het waardevolle is dat deze 
broeders er zijn, die als het nodig is ook 
naast de jonge generatie willen gaan staan, en 
hen wil begeleiden met gebed en een bemoe-
digend woord.
Als bestuur hebben we om beurten de 
leiding over een avond. We beginnen met 
zingen, gebed, voorbede en Schriftlezing. 
Een broeder die in de voorliggende week is 
gevraagd, sluit de avond af met een Psalm en 
dankgebed. 

Kern
De kern en het doel van onze mannenvereni-

Mannenvereniging ‘’Sola Scriptura” uit Sirjansland

●  Uit het land
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●  Organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijziging in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren: 

1) de MV ‘Bartholomeus’ te Schoonhoven 
(blz. 22) heeft een nieuwe voorzitter: 
dhr J. Versluis, Lopikerstraat 61, 
2871 BW Schoonhoven

2) de Streek Nijkerk (blz. 51) heeft een 
nieuwe voorzitter: ds J.P. Nap, 
Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken

3) secretaris van de MV ‘Tolle Lege’ te Moor-
drecht (blz. 20) is niet dhr J. Slingerland zoals 
in de vorige Hervormde Vaan vermeld werd, 
maar dhr M. T. Stam, Meerkoethof 11, 
2841 NJ Moordrecht.

4) secretaris (tijdelijk) van de MV ‘Calvijn’ te 
’t Harde (blz. 24) is dhr J. Lakerveld, 
Burg. Ulco de Vriesweg 24, 
8084 AS ’t Harde. 
                             
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds J van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl                                                                         

●  Overlijdensbericht

ging is samenkomen rondom Gods Woord, 
een open Bijbel, waar we met en voor elkaar 
Gods wil in ons leven mogen ontdekken, er-
varen en doorgeven. Ongeacht welke achter-
grond, ballast of rugzak je hebt.
Er zijn in onze vereniging geen kerkmuren, 
want die zijn er in de Bijbel ook niet. We zijn 
niet van Paulus, ook niet van Apollos, maar 
van de gemeente van Jezus Christus.

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

‘Ik zal niet sterven, maar leven’
Psalm 118 : 17

Met droefheid geven wij u kennis 
dat de Heere op 11 december heel 
plotseling uit ons midden heeft 
weggenomen ons zeer trouw en 
meelevend lid

DS A. VAN CAPPELLEN             

in de leeftijd van 90 jaar.   

Wij bidden om troost en kracht van 
de Hemelse Vader om dit zo plotse-
ling zware verlies te dragen, voor zijn 
vrouw, kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen.

 Bestuur en leden van   
 de Mannenvereniging
 ‘De Heere is mijn kracht’ 
 te Putten

Putten, december 2018
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●

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

2e voorzitter: Ds. J.P. Nap
Havikshorst 11, 3871 JK Hoevelaken
T 033 2584004 • dsjpnap@hetnet.nl

1e secretaris: Ds. J. van Dijk
Dondersstraat 6, 2984 GR Ridderkerk
T 0180 398670 • 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 (Redactie-adres)
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 (Verdiepingsconferentie 23+)
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

Op het aller onverwachts werden we 
opgeschrikt door het overlijden van 
ons trouwe lid. Op 5 december werd 
hij van zijn middagslaapje niet meer 
wakker.

GERRIT VAN DE TOP             

in de leeftijd van 81 jaar.   

De HEERE trooste zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen.

 Bestuur en leden van   
 de Mannenvereniging
 ‘Onderzoekt de Schriften’ 
 te Hierden

Hierden, december 2018

‘Dan ga ik op tot Gods altaren’

Met droefheid hebben wij vernomen 
dat de HEERE geheel onverwachts 
ons trouw lid tot Zich heeft genomen
 

KEES ZANDBERGEN 

op de leeftijd van 80 jaar.

Wij bidden om troost en kracht van 
onze Vader voor zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie.

Leden en bestuur 
Mannenvereniging 
‘Onderzoekt de schriften’
Hervormde gemeente Bunschoten

 
Bunschoten, 4 januari 2019


