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Huishoudelijke vergadering 
Tijdens de laatste bestuursvergadering op 24 mei evalueerden we de huishoudelijke vergade-

ring van zaterdag 6 april. N.a.v. de gehouden peiling is besloten om in Veenendaal te blijven, omdat deze 
plaats centraal gelegen is en een goede parkeergelegenheid 
heeft. Ook handhaven we de middag, omdat dat voor de 
meeste mannen het beste uitkomt. 

Folder 
Dhr. De Kluijver uit Schoonhoven heeft op ons verzoek een 
mooie eigentijdse folder gemaakt die gebruikt kan worden bij de ledenwerving. Besloten is om deze te 
laten drukken bij Bout. Eind augustus krijgt elke mannenvereniging een brief met 5 exemplaren van de 
Hervormde Vaan en 10 folders. Heeft u meer exemplaren nodig, dan kunt u die bestellen. We hopen dat er 
in het nieuwe seizoen nieuwe mannen zich aansluiten bij een mannenvereniging. We danken broeder De 
Kluijver voor zijn bijdrage.     

Toerustingsdag
Lang hebben we nagedacht over een andere naam van de bondsdag. Elke naam heeft voordelen en nadelen. 
Maar dat geldt ook van de bondsdag. Het doel van de dag is dat we worden toegerust, al beseffen we ook 
dat de ontmoeting van groot belang is. We hebben uiteindelijk gekozen voor het woord: toerustingsdag. 
We hopen dat de naam op dezelfde wijze vertrouwd wordt als de naam bondsdag en dat we meer jonge 
mannen mogen begroeten in Putten.

Tenslotte
We wensen allen die deze zomer op vakantie gaan een goede tijd toe. Is deze tijd moeilijk voor u? De Heere 
kent ons in onze levensomstandigheden, hoe deze ook zijn. Ik eindig met een hartelijke groet mede namens 
ons hoofdbestuur: ‘De genade van de Heere Jezus Christus zij met u (1 Kor.16: 23).’
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at zou een zondag voor ons inhouden 
wanneer we niet ter kerke zouden 

kunnen? Het is voor menigeen een grote 
vreugde om na ziekte weer de kerk te betre-
den. Om de Heere te bidden en te danken, 
te loven en te prijzen, en vooral te luisteren 
naar Zijn stem middels de prediking van 
Zijn Woord en getuigenis. Er zijn ook op de 
wereld landen waar kerken gesloten worden, 
in brand gestoken of zelfs afgebroken. Laten 
we waarderen wat de Heere God ons geeft en 
laat.

Eigenlijk zou je deze woorden niet kunnen 
voorstellen in het verband van de tekst. De 
grote verdrukking is voorbij. De Heere heeft 
het nieuwe Jeruzalem laten neerdalen uit de 
hemel. De duivel en allen die de Heere niet 
hebben liefgehad lijden voor eeuwig smarten 
in het vuur. De engelen hebben de godzali-
gen uit de vier windstreken van de aarde ver-
zameld. En na ontrukt te zijn uit zo’n groot 
gevaar van de rode draak, in die tijd waarvan 
de Heere Jezus zegt of Hij dan nog geloof 
op aarde zal vinden, dan zal toch zeker het 
eerste zijn dat de kerken vol zullen stromen 
met dankbare kinderen Gods om Hem alle 
eer te geven?!

En ik zag géén tempel! Johannes, kijk nog 
eens goed. U heeft het toch wel goed gezien 
en goed opgeschreven. En toch is het waar: 
geen tempel. Waarom eigenlijk? In het ge-

deelte wat volgt staat dat de Heere God, de 
almachtige, haar tempel is, en het Lam. In 
Genesis 4: 26 lees ik dat na de geboorte van 
Enos de familie God begon aan te roepen. 
Juist hier op aarde, in het tijdelijke leven, 
vol onrust, zonde, afhankelijkheid. En men 
bedelde om genade en vroeg om wijsheid 
en levensleiding. God in de hemel, zij op 
aarde. O, maar dat is voor de kinderen Gods 
voorbij. Ze mogen van harte de Heere zien 
van aangezicht tot aangezicht. Hij is voor 
altijd bij de mensenkinderen. Asaf zong ver-
langend: ik zal dan gedurig bij U zijn. Het is 
werkelijkheid geworden. De strijdende kerk 
mocht ook triumferende kerk worden. Het 
zuchten, de aanvechting, het verdriet over 
de zonde is over. Mijn weeklacht en geschrei 
voor altijd een blijde rei. Mijn zak, als teken 
van rouw, afgelegd, met vreugde omgord. 
Voor altijd de mantel van Christus’ gerech-
tigheid dragend, in lange witte kleding als 
priesters de Heere dienen.

Het aardse huis van deze tabernakel mocht 
eindigen in het Vaderhuis met de vele wo-
ningen. De heilige plaatsen waar de Heere 
Zich openbaarde middels de prediking van 
Zijn Woord door de Heilige Geest en waar 
zulke heerlijke momenten werden genoten 
zijn uitgelopen in het Heiligdom zelf. Zo 
staan klein en groot voor de troon van God 
en het Lam. Wat moet dat een geweldige 
samenzang zijn! Als de zangers aan de glazen 

W

Geen tempel meer
En ik zag geen tempel in haar ..

Openbaring 21:22a

Ds. A. Snoek ●  Meditatie
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Inleiding 
esaja 5 valt uiteen in drie delen: in een 
gelijkenis laat de HEERE zien hoe 

Hij goede vruchten mag verwachten, maar 
er zijn slechts kwade (5: 1-6). In 5: 7-24 
worden de kwade vruchten die Israël voort-
brengt, benoemd. In de conclusie (5: 25-30) 
wordt Gods oordeel uitgewerkt; heidense 
volken worden opgeroepen Israël te straffen. 
Bij de gelijkenis van de wijngaard zullen we 
het uitvoerigst stilstaan. De conclusie zullen 
we – vanwege de veelheid van de stof – niet 
behandelen.

De gelijkenis van de wijngaard
In de Bijbel komen veel gelijkenissen voor. 
Vooral de Heere Jezus heeft er veel uitgespro-
ken. Door middel van een verhaal uit het ge-
wone leven wordt een belangrijke boodschap 
doorgegeven. Wat in het verhaal gebeurt, is 
een spiegel van de werkelijkheid. Jesaja ver-
telt hier ook een gelijkenis. Het begin ervan 

heeft het karakter van een idyllisch liefdes-
lied. De Beminde (de HEERE) heeft een 
wijngaard, gelegen op de top van een vrucht-
bare heuvel. Deze wijngaard is een lust voor 
het oog. De Landheer heeft er namelijk alles 
aan gedaan om Zijn aanplant tot een suc-
ces te maken. De grond is goed omgespit en 
gezuiverd van stenen (en dat is een heel werk 
in Israël!). Als deze voorbereidingen achter 
de rug zijn, gaat de Landman ertoe over om 
jonge wijnstokken van het beste soort te 
planten: ‘edele’ wijnstokken. In het midden 
van de wijngaard wordt een toren gebouwd, 
zodat men van daaruit indringers (mensen 
of beesten) kan opmerken en de wijngaard 
ertegen kan beschermen. Een perskuip is het 
laatste wat deze Wijngaardenier bouwt. Zo 
kunnen de druiven als ze geoogst worden, 
direct verwerkt worden.
De zorg die Hij voor Zijn wijngaard heeft, 
is groot. Daarom is het te verwachten dat de 
opbrengst heel goed zal zijn. Maar wat valt 

J

●  Bijbelstudie o.t.Dr. A.J. van den Herik

Het lied van de wijngaard
Jesaja 5: 1-24

zee het lied van Mozes en van het Lam gaan 
zingen. Over die grote en almachtige Heere, 
barmhartig en genadig. Ze raken niet uit-
gezongen, de eeuwigheid is immers te kort 
om de heerlijkheid van de Heere te mogen 
ontdekken, je er in te verblijden en er over 
te spreken. Samen met al de heiligen zal dat 
gebeuren.

Hier op aarde leert de Heere wat genade is, 
Wie Hij is voor een verloren zondaar. Hoe 

liefelijk, hoe vol heilgenot, o Heere der leger-
scharen God, zijn mij Uw huis en tempel-
zangen. Hoe branden mijn genegenheên om 
’s Heeren voorhof in te treên. Mijn ziel be-
zwijkt van sterk verlangen. Een christen mag 
er vol van worden. Vol van de Heere Zelf. 
Dat zal daar volle werkelijkheid worden. 
Weliswaar geen tempel, maar oneindig veel 
rijker: God zal zijn alles en in allen. Laten we 
daarom onze onderlinge bijeenkomsten niet 
nalaten.
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dat tegen! In plaats van goede druiven brengt 
de wijngaard stinkende druiven voort. Wat 
een teleurstelling!
Dan stopt de zanger. Hij kijkt de mensen 
aan en vraagt: ‘Inwoners van Juda, mannen 
van Jeruzalem, oordeel toch tussen Mij en 
Mijn wijngaard. Wat had Ik nog meer moe-
ten doen? Ik verwachtte goede druiven, maar 
kreeg stinkende druiven’. Het antwoord is 
duidelijk; je hoort het de mensen zeggen: 
‘Wat je met zulke wijnstokken moet? Om-
hakken natuurlijk!’. De HEERE is het ermee 
eens. De wijngaard zal verwoest worden. De 
omheining wordt weggenomen, zodat de 
beesten vrij spel hebben. Ze zal overwoekerd 
worden door onkruid. Ze zal verdrogen 
doordat God de regen verbiedt erop te val-
len. ‘Net goed!’, zullen de luisteraars denken.
Maar dan komt de clou van de gelijkenis 
(vers 7). Nu wordt duidelijk wie in dit beeld-
verhaal bedoeld is: Israël. Het huis van Israël 
is de wijngaard; de mannen van Juda zijn 
Gods lievelingsplanten! In deze benaming 
klinkt diepe liefde door. Zo kostbaar was 
Israël voor de HEERE. Hij had het beste 
met hen voor en had alles aan hen gedaan! 
Helaas had het niets opgeleverd. Er kwam 
precies het tegengestelde van wat Hij mocht 
verwachten. Twee keer gebruikt Jesaja woor-
den die op elkaar lijken: goed bestuur/bloed-
bestuur en gerechtigheid/geschreeuw (in het 
Hebreeuws: misjpat/mispach en tsedaqah/
tse’aqah). Op deze manier wordt de bood-
schap extra kracht bij gezet.
Deze gelijkenis lijkt op het verhaal dat 
Nathan vertelde toen hij David zijn zondig 
gedrag openbaarde. ‘De man die zo gedaan 
heeft, moet sterven’, reageerde David. Daar-
op klonk het: ‘U bent die man!’ (1 Samuël 
12: 5-7). Hier gebeurt hetzelfde. Eerst wordt 
het oordeel van de hoorders gevraagd (vers 

3). Daarna blijken ze zelf de veroordeelden 
te zijn!
Deze gelijkenis is ontdekkend. God had 
Israël heel veel gegeven, maar er waren geen 
vruchten. Wat zou God over ons zeggen? Is 
er bij ons de vrucht van geloof en bekering 
en de vrucht van de Heilige Geest (Galaten 
5: 22-26)? Waar brengt al Gods zorg en lief-
de ons? Laten deze vragen ons tot de Heere 
Jezus brengen! Alleen in verbondenheid met 
Hem kunnen we vrucht dragen (Johannes 
15: 1-8, Hosea 14:9).

Uitwerking
In het volgende gedeelte (vers 8-24) wordt 
de zonde van Israël geconcretiseerd. De 
HEERE maakt precies duidelijk wat eraan 
scheelt. In totaal zijn er zes aanklachten, die 
allemaal beginnen met ‘Wee!’ Deze uitroep 
hoort oorspronkelijk bij een begrafenis. Je 
bent ontsteld over wat je meemaakt. Je kunt 
ook vertalen ‘Ach! Helaas!’ De klacht betreft 
het erge van de zonde en de straf die erop 
volgt.
De eerste weeklacht (5: 8-10) betreft de 
honger naar bezit. Rijken halen alles naar 
zich toe, huis na huis, veld na veld. Anderen 
worden gewoon weggedrukt. Dit is volgens 
Gods wetten verboden (zie o.a. Leviticus 
25). God zal hen daarvoor straffen. Straks 
staan hun mooie, nieuwe huizen leeg. Hun 
landerijen zullen ook niets opleveren. Tien 
bunders aan wijngaard zullen slechts 1 bath 
wijn (ongeveer 22 liter) opleveren. Een 
homer zaadkoren zal slechts een tiende aan 
opbrengst opleveren (een efa (ongeveer 10 
liter) = 1/10 homer).
Het tweede wee betreft alcoholmisbruik (vers 
11-17). Men leeft alleen voor het genot. ’s 
Morgens begint men er al mee. Het ene feest 
volgt op het andere. Hun gebrek aan kennis 
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en respect voor de HEERE zal hen opbreken 
(vers 12b-13, zie ook Hosea 4:1-2). Ze zul-
len in ballingschap gevoerd worden en van 
honger en dorst sterven (vers 13). Zoals zij 
hun mond open deden om te drinken en te 
eten, zal het graf zijn mond opendoen om 
hen te verzwelgen (vers 14). Dit geldt voor 
rijk en arm. Op die dag zal de HEERE Zijn 
macht laten zien. Hij is de HEERE van de 
legermachten. Met Hem en Zijn gerechtig-
heid valt niet te spotten (vers 16). De stad 
zal tot een wildernis worden, waar slechts 
lammeren grazen en vreemdelingen de laat-
ste restjes meenemen (vers 17, zie ook vers 
5-6).
Het derde wee (vers 18-19) betreft hen die 
spotten met God. Ze dagen Hem uit, omdat 
er van Zijn Woord niets terecht lijkt te ko-
men. Zie ook 2 Petrus 3: 1-7.
De vierde weeklacht (vers 20) betreft het 
gebrek aan morele waarden. Goed wordt 
kwaad genoemd, en kwaad goed. Alles wordt 
precies omgedraaid. Het is alsof je bitter 
zoet noemt (en andersom) en licht donker 
(en andersom). Er is een complete morele 
verwarring. Jesaja 32: 5v beschrijft hoe het in 
Gods toekomst precies anders wordt.
Het vijfde wee richt zich tegen de eigenwij-
zen (vers 21). Het sluit aan bij het voorgaan-
de. Wie God verlaat en Zijn wijsheid in de 
wind slaat, houdt slechts zijn eigen falende 
inzicht over (zie Spreuken 1:7; 3:7 etc.).
Het laatste wee (vers 22-24) richt zich tegen 
de onrechtvaardige rechters. Wanneer Gods 
wetten terzijde geschoven worden, krijgen 
zwakken in de samenleving het moeilijk. 
Rechters laten zich omkopen (vers 23). Gods 
oordeel zal hen verteren. Zoals stoppels 
machteloos zijn tegen vuur, zullen ze niet 
kunnen bestaan in Gods gericht. Hun wortel 
zal vermolmen en hun bloesem verwaaien 

(vers 24). Dat met God niet te spotten valt, 
wordt onderstreept door de benamingen die 
Hem gegeven worden: de HEERE van de 
Legermachten en de Heilige van Israël.
Dit hoofdstuk is vooral waarschuwing en 
dreiging. We moeten echter niet vergeten dat 
Gods belangrijkste doel hiermee is, mensen 
alsnog tot bekering te roepen. God heeft 
geen lust in de dood van een zondaar, maar 
wel in zijn bekering. Bij Hem is genade voor 
de grootste van de zondaren. Daartoe gaf Hij 
Zijn Zoon. Dit hoofdstuk spoort mensen 
van toen en nu aan om zich in berouw tot 
de HEERE te wenden. Daar zit wel ernst 
achter.

Vragen
1. De gelijkenis van Jesaja 5: 1-6 lijkt op die 

van Mattheüs 21: 33-46. Wat zijn de over-
eenkomsten en waarin verschillen ze met 
elkaar. Benoem in beide gevallen de eigen 
boodschap van de gelijkenis.

2. Het begin van de gelijkenis wijst op Gods 
liefde en zorg voor Israël. Ga met elkaar 
eens na waarin die zorg en liefde bestaat. 
Wat ervaar je van Gods liefde en zorg in je 
eigen leven? Wat is het doel van Gods zorg 
(zie ook Romeinen 2:4)? Welke vruchten 
zoekt God bij ons?

3. Leg naast deze gelijkenis 2 Samuël 12: 
1-7. Spreek met elkaar eens door over het 
ontdekkende en persoonlijke in beide ge-
lijkenissen. Trek de lijn ook door naar uw/
jouw leven. Wat zegt de gelijkenis u/jou?

4. De eerste weeklacht betreft de zonde van 
materialisme en hebzucht. Spreek met el-
kaar door welke vorm deze zonde in onze 
maatschappij en ons leven aanneemt. Hoe 
moeten we met bezit en rijkdom omgaan?

5. Het tweede wee richt zich tegen de feest-
cultuur van die dagen. Wat herkennen we 
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daarvan in onze maatschappij? Hoe gaan 
we daar als christen mee om? Denk hierbij 
ook aan het overmatig alcoholgebruik dat 
ook in veel christelijke dorpen en gezin-
nen voorkomt.

6. Het derde wee spreekt over spotten. Lees 
2 Petrus 3: 1-7 en bespreek met elkaar de 
spot die daar genoemd wordt. Herken je 
die spot? Hoe gaat u daarmee om?

7. De bedoeling van een oordeelsprediking 

is altijd bekering, zoals blijkt uit Ezechiël 
34: 1-7. Wat neemt u/neem jij mee van de 
prediking van Jesaja 5?

Zingen
Psalm 17: 7
Psalm 49: 3 en 4
Psalm 80: 6 en 7
Psalm 81: 11, 13 en 15

E

De Wereldredder
Johannes 4 vers 4-30 en 39-42

●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. van Dijk

Intro
en uitdrukking die met de  regelmaat 
van de klok gebruikt wordt als mensen 

benaderd worden door evangelisatiewerk is 
‘ik heb mijn privacy’.  Men bedoelt ermee 
dat ze niet lastig gevallen willen worden met 
de Bijbel. Iedereen moet zelf de keus maken 
of men wil geloven of niet. Daar heeft een 
ander niets mee te maken. Hoe zou de Heere 
Jezus hierop reageren?  

vers 4
De Heere Jezus vertrekt met Zijn discipelen  
uit Judea en gaat naar Gallilea. Hij kiest vol-
gens de routeplanner de kortste weg: door 
Samaria heen. Dat roept vragen op. Welke? 
We weten dat Joden en Samaritanen geen 
kontakt hadden met elkaar (vs 9). De reden? 
Een onderlinge haatverhouding  (zie Johan-
nes 8 vers 48). Hoe kwam dat? Uitleggers 
zeggen dat de Samaritaanse bevolking is ont-
staan uit mensen die tijdens de ballingschap 
van het 10-stammenrijk (722 v.Chr) achter-
gebleven zijn in Kanaän. Zij mengden 

zich met andere mensen die daar kwamen 
wonen. Wat was hun godsdienst? Zij hielden 
zich aan de wetten van Mozes en erkenden 
de eerste 5 Bijbelboeken als hun Bijbel. Zij 
geloofden dat Mozes de oorspronkelijke ta-
bernakel op de berg Gerizim had laten neer-
zetten (vs 20). Daar moesten zij God aanbid-
den. In de tijd van Nehemia (hoofdstuk 3) 
werkten de Samaritanen de herbouw van de 
stad Jeruzalem tegen. Dat gaf verbittering. 
Die verbittering is gebleven tot in de tijd van 
de Heere Jezus toe. Vandaar dat Joden als zij 
uit Judea naar Gallilea reisden of omgekeerd 
liever een blokje omliepen. Dan kozen zij 
voor de route via het Overjordaanse. De 
Heere Jezus niet: Hij moest echter door Sa-
maria heen. Het woord ‘moest’ geeft aan: het 
is nodig, er zit een plan achter. Welk plan?
 
vers 5-9
We lezen dat de Heere Jezus een ontmoeting 
heeft met een Samaritaanse vrouw. Waar? Bij 
de plaats Sichar, ook wel Sichem genoemd. 
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In de buurt van die plaats bevonden zich 
twee heilige plaatsen: de bron van Jakob (vs 
6) en het graf van Jozef (zie Jozua 24 vers 32, 
Hand. 7 vers 15-16). Wat gebeurt er? Als de 
discipelen naar de stad zijn gegaan om eten 
te halen, komt een Samaritaanse vrouw wa-
ter halen bij de Jakobsbron. De Heere Jezus 
knoopt een gesprek met haar aan: Hij vraagt 
haar om water, want Hij heeft dorst. Het uur 
wordt erbij genoemd: het zesde uur. Dat is 
volgens de Joodse tijdrekening om twaalf uur 
’s middags: het heetst van de dag. Waarom 
komt zij daar? Om zo min mogelijk andere 
vrouwen te ontmoeten vanwege haar levens-
stijl? We weten het niet. Zij kijkt wel heel 
vreemd op als de Heere Jezus met haar in 
gesprek gaat: kent deze Jood de regels niet? 
Welke regels? Een man heeft geen kontakt 
met een vrouw (zie vers 27) en een Jood 
heeft geen gemeenschap met een Samaritaan 
(vers 9). Wat betekent dit? De Heere Jezus 
doorbreekt deze grenzen.   

vers 10-15
Wat doet de Heere Jezus? Hij draait de rol-
len om. Eerst vroeg Hij háár om water, nu 
vraagt zij aan Hèm om water. Hoe komt dat? 
De Heere Jezus schakelt in het gesprek over 
op een ander onderwerp: de Gave van God. 
Wat houdt die Gave in? Lévend Water. Is dat 
God Zelf als Levensbron (Psalm 36)? Of is 
dat de Heilige Geest (zie Joh. 7 vers 38-39)? 
Of is het Jezus Zelf met Zijn heil, redding en 
genade? Het is hier Jezus Zelf. Kijk maar: Hij 
maakt Zich aan haar bekend als de Gave van 
God, de Messias, Die God beloofd had (vs 
26). Zover is het nog niet. Begrijpt zij het? 
Nee, zij denkt aan stromend water.
Toch raakt de Heere Jezus een snaar bij haar 
aan. Hoe? Hij vertelt over Levend Water, 
waar we nooit geen dorst meer van hebben. 

Wat doet de Heere Jezus? Hij slaat een brug 
van het lichamelijke dorst hebben naar het 
geestelijk dorst hebben. Omdat ze dat niet 
begrijpt, gaat Hij dat verder uitleggen. 

vers 16-19
Hoe doet de Heere Jezus dat? Hij legt Zijn 
vinger bij het pijnpunt: zij moet haar man 
halen. Ze geeft eerlijk toe dat ze geen man 
heeft. Dat klopt, zegt de Heere Jezus, want 
u hebt vijf mannen gehad en die u nu hebt, 
is uw man niet. Wat is dit? Hij bemoeit 
Zich met haar privéleven en confronteert 
haar met haar geestelijke dorst. Waarom? 
Omdat de bronnen, waar zij haar dorst aan 
lest, haar nooit zullen verzadigen. Toch had 
ze dat niet in de gaten. Wie wel? Dat is het 
grootste pijnpunt: geestelijke dorst hebben 
en het niet in de gaten hebben. Zó opent de 
Heere Jezus haar ogen voor Hém, de Bron 
van Levend Water. Zij zegt daarop: ik zie dat 
U een Profeet bent. Hoe komt ze daarop?  In 
Deuteronomium 18 vers 15 (één van de vijf 
boeken van Mozes) lezen we over een Profeet 
van het kaliber van Mozes. Daar ziet ze de 
Heere Jezus voor aan: een Profeet, want Hij 
weet alles van haar.  

vers 20-24
Lezen we in deze verzen over een afleidings-
manouvre van de Samaritaanse vrouw? Ze 
legt de Heere Jezus de oude strijdvraag  voor: 
de locatie van heilige plaatsen, waar God ver-
eerd wordt. Ze zegt: ‘voor ons is dat de berg 
Gerizim, maar voor jullie is dat Jeruzalem, 
wie heeft het bij het rechte eind?’ 
Wat doet de Heere Jezus? Hij gaat er op in. 
Dat bewijst wel dat Hij het niet als een aflei-
dingsmanouvre van haar ziet.  
Wat zegt Hij? Twee dingen: 
1) het heil is uit de Joden. Dat betekent dat 
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het heil en de redding van de wereld niet 
komt via de Samaritaanse lijn, maar via het 
Joodse volk; 
2) het gaat niet om de locatie waar we God 
aanbidden, maar om de mánier waarop het 
gedaan wordt. Het gaat om onze innerlijke 
houding: dat we God, Die een Geest is, aan-
bidden in geest en waarheid. Dat betekent: 
dat we God aanbidden als Vader en dat we 
dat met ons hart en onze geest doen, er per-
soonlijk bij betrokken zijn en er oprecht in 
zijn. Wat houdt dat in? De Heere Jezus geeft 
er mee aan dat het heil wel uit de Joden is, 
maar bestemd is voor de hele wereld. Door 
het geloof in de Messias valt het principiële 
verschil tussen Joden en Samaritanen weg en 
zijn ze één in Hem.  

vers 25-30
Wat zien we? De Heere Jezus brengt haar 
tot het geloof in Hem. Hoe dat gaat? De 
Samaritaanse vrouw zegt dat als de Messias 
(Christus) komt, de Gezalfde van God, Die 
zal ons alles verkondigen. Wat doet de Heere 
Jezus? Hij openbaart Zich aan haar wie Hij 
is: Ik ben het, de Messias, Die met u spreekt. 
En? Zij gelooft Hem. Wat zei ze? De Messias 
zal ons àlles verkondigen. Wat zegt ze tegen 
de anderen in de stad? ‘Hij heeft mij àlles 
gezegd wat ik gedaan heb; ik was een open 
boek voor Hem, is Hij niet de Christus?’ Wat 
is dit? Zij twijfelt niet: ‘Hij is het écht’. Wat 
doet ze? Zij prijst de Heere Jezus aan: kom, 
kom mee! Hoe is dat mogelijk? Zij drinkt 
van het Levende Water, wat de Heere Jezus 
haar aanreikt en lest haar dorst. Dat doet 
Híj, door Zijn Woord en Geest! Dat verge-
ten gelovigen nooit meer: dat eerste slokje 
drinken van het Levende water, als dat in 
ons komt, dan vloeit de beker van Gods heil 
over, kunnen we het niet òp, zo’n vreugde 

geeft dat. We weten het door het geloof ze-
ker: Deze is de Christus, de Redder van de 
wereld!

vers 39-42
We lezen dat er heel veel Samaritanen tot ge-
loof in de Heere Jezus de Messias komen. Let 
op de rol die de Samaritaanse vrouw hierin 
vervult. Zij getuigt van de Heere Jezus. Ze 
doet dat eerlijk: Hij heeft mij alles gezegd 
wat ik in mijn  privéleven gedaan heb. Ze 
draait er niet om heen. We ontdekken hier 
hoe een eerlijk getuigenis tot zegen is: de 
mensen gaan met haar mee naar de Heere Je-
zus toe.  Ze vragen zelfs aan Hem of Hij een 
paar dagen langer wil blijven. Dat doet Hij 
en past Zijn reisplan aan. Waarom? Vanwege 
Zijn Woord (vs 41). Uit de reactie van de 
inwoners van Sichar weten we waar de Heere 
Jezus over gesproken heeft: dat Hij de Red-
der van de wereld is. En dat Zijn Woord bij 
hen geloof in Hem uitwerkte, blijkt hieruit 
dat zij het zelf uit Zijn mond gehoord heb-
ben. Wat is dit? De Samaritaanse vrouw is 
een middel in Gods hand. Maar goed dat de 
Heere Zich met haar privéleven bemoeit. En 
met dat van ons ook. Daar heeft Hij recht op 
en het is tot zegen! 

Lijnen naar ons leven
1. Het is soms moeilijk om het geloof ter 
sprake te brengen. Toch kan een voorbeeld 
uit het dagelijks leven, zoals de Heere Jezus 
hier doet met dorst hebben, daar bij helpen. 
Ik moet denken aan een ambtsdrager die bij 
de eigenaar van een paardenbedrijf op bezoek 
ging. De man vertelde over zijn paarden, het 
paardrijden en hoe belangrijk het was om 
met paardrijden de teugels goed in handen 
te houden en het paard te laten merken dat 
je hem de baas bent. De ambtsdrager dacht 
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ondertussen: hoe moet ik hier nu het geloof 
ter sprake brengen? Tot hij een opening vond 
(God gaf hem die handreiking, zei hij): ‘ja,  
zoals jij de teugels van je paarden in handen 
houdt, moet je God de teugels van jouw le-
ven in handen geven en dat betekent dat jij 
ze uit handen geeft’’. Zó krijgen we de moge-
lijkheid om over het geloof door te praten. 
2. Wat de Heere Jezus doet met de Sama-
ritaanse vrouw is de kern van de Bijbelse 
boodschap: Hij  wil haar Levend Water te 
drinken geven. Hoe? Hij opent haar ogen 
voor haar dorst die niet te lessen is, opdat 
ze Hem leert kennen, de Levensbron. Wat 
houdt dat in? Dat in de boodschap van 
Christus en Zijn genade het ontdekkende 
aspect niet overgeslagen mag worden. Dat is 
echt nodig. Waarom? Om te ontdekken dat 
alles waar wij buiten de Levensbron Jezus 
Christus onze dorst mee lessen niet afdoende 
is. Dat we de wortel ervan in het oog krijgen: 
ons leven staat los van God onze Levensbron. 
Die nood gebruikt de Heere om ons naar 
Zijn Levensbron toe te trekken en om ons te 
laten drinken van het Levende water, waar 
we eeuwig leven door ontvangen. Dat ver-
schil proeven: het water uit onze eigen bron-
nen òf het Levende Water van Hem. Proeft u 
dat verschil?  Gods Geest werkt dat!  Wat le-
ren we hiervan? Spreek met twee woorden als 
het gaat om het Levende Water van Christus: 
zonde en genade, wet en Evangelie, bekering 
en vergeving. Dat is de wil van God: in die 
weg wordt het heil ontvangen! 
3. Als het gaat om een middel in Gods hand 
zijn, wordt wel gedacht: ‘wie ben ik, dat ik 
een middel voor een ander zou zijn, ik heb 
aan mezelf genoeg, ik ken wel andere gelovi-
gen die een beter middel zijn dan ik’. Toch 
gebruikt de Heere Jezus ons. Als we maar op-
recht zijn. Ons niet mooier voordoen. Maar 

eerlijk vertellen hoe de Heere Jezus in ons 
leven gekomen is en Zijn genade alles veran-
dert in ons leven. Zo’n getuigenis blijft niet 
zonder vrucht. Dat belooft de Heere Jezus. 
Zijn wij door Gods genade zo’n middel om 
anderen tot de Heere Jezus te leiden? 

Gespreksvragen
1) Hebt u voorbeelden (zoals het gesprek 

over de teugels) dat in een gesprek het 
dagelijks leven een middel is om een ge-
sprek te krijgen over het geloof? 

2) Wat kunnen we leren van de manier van 
de Heere Jezus, waarop Hij grenzen door-
breekt:                                                                            

 a) voor onze kerkelijke situatie                                                                                                                                      
b) voor het kontakt met anderen?

3) Bekering en vergeving, zonde en genade, 
etc. Met deze twee woorden spreken:                                               

 a) Wat betekent dat voor de verkondiging 
van het Evangelie?                                                                                         

 b) Welke invloed heeft 
dat op het geloofsleven?                                                                                                 
c) Herkent u dat en kunt u uit uw eigen 
leven daarvan iets delen met elkaar? 

4) De Heere Jezus bemoeit Zich met ons 
privéleven. Wat is het lastige daarvan en 
waarom is het toch nodig? Wat is de be-
doeling ervan? 

5) Op welke manieren zijn we een middel 
om anderen tot Christus te leiden? Weet 
u ook voor wie u zo’n middel bent? Of is 
het hoogmoedig om dat te zeggen? Kunt 
u zeggen wie voor u het middel geweest 
is? Deel dat met elkaar. 

6) Welke lessen zitten er in dit Bijbelgedeel-
te voor ons?
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●  Ter Zake

‘Valkuilen voor een christen
en zijn carrière’

Peter Schalk, raad van bestuur RMU

Een beladen titel. Drie woorden die om een 
nadere duiding vragen. Valkuil, christen, car-
rière. De valkuil, maar dat moet even wach-
ten. Eerst is een nadere verkenning nodig, 
van een christen en van het woord carrière.

Christen 
Laat ik beginnen met dat bekende verhaaltje, 
over die man die al 25 jaar in dienst was bij 
een bedrijf. Dat moest gevierd worden, dus 
er was een bijeenkomst in de kantine. En 
daar werd hij geprezen om zijn inzet, zijn 
collegialiteit, zijn loyaliteit. En toen kwam 
het: “Wat ik zo mooi vond is dat je nooit 
hebt laten merken dat je een christen bent”.
Schokkend, nietwaar? Na 25 jaar nog niet la-
ten merken dat je een volgeling van de Heere 
Jezus Christus bent. Kan dat wel? Als het 
goed is moet men dat toch aan je merken? 
Want wat is eigenlijk een christen? De Hei-
delbergse Catechismus zegt het heel mooi 
op de vraag waarom u een christen wordt 
genoemd: “Omdat ik door het geloof een 
lidmaat van Christus en alzo Zijner zalving 
deelachtig ben, opdat ik Zijn Naam belijde, 
en mijzelf tot een levend dankoffer Hem of-
fere, en met een vrije en goede consciëntie in 
dit leven tegen de zonde en de duivel strijde, 
en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over 
alle schepselen regere”. 
Wat een prachtige omschrijving, en wat een 
inhoud. Maar ook, wat een verantwoorde-
lijkheid zodra je jezelf een christen noemt. 

Dan staat je leven niet meer in het teken van 
je eigen zin en mening, maar is het gericht 
op de Naamgever van de christen, namelijk 
Christus. Dat moet toch merkbaar zijn in je 
omgeving.
Misschien vindt u de lange zin uit de Cate-
chismus moeilijk te onthouden. Welnu, in 
een preek las ik eens de kortste omschrijving 
van een christen: dat iemand die is vervuld 
met Christus. Laat dat de uitgangspositie zijn 
als je kijkt naar het woord carrière.

Carrière
Apart woord, carrière. Het roept allerlei ge-
voelens op, zowel negatieve als positieve. De 
vraag is of dat recht doet aan de werkelijke 
betekenis van het woord. Carrière betekent 
namelijk gewoon loopbaan. En dat woord 
klinkt nogal neutraal, hoewel, Paulus heeft 
het ook over de loopbaan. Een totaal andere 
loopbaan, maar de boodschap die bij die 
loopbaan wordt meegegeven is van belang 
voor het denken over de loopbaan, de car-
rière.

Vaak wordt het woord carrière geassocieerd 
met carrière maken. Daar kan iedereen zich 
wel iets bij voorstellen. Snelle promoties, een 
vloeiende gang door een organisatie, of vlug 
opeenvolgende banen in verschillende bedrij-
ven. Dat klopt ook wel met wat de onvolpre-
zen Van Dale zegt over carrière maken. Dat 
betekent inderdaad snelle promotie maken.
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Deze betekenis is niet altijd even positief. De 
bekende voorbeelden van mensen die koste 
wat het kost vooruit komen in de wereld, die 
daar alles voor over hebben. Gezin en sociale 
contacten zijn ondergeschikt aan het grote 
doel. Alleen de carrière telt. De volgende 
stoel staat al te wachten, en de stoelen daarna 
zijn al bekend (en in ieder geval groter).
Materieel gezien is hierover wel het een en 
ander te zeggen. De uitersten liegen er niet 
om. De een doorloopt het gemakkelijk, en 
maakt stap na stap. Maar soms gaat het plot-
seling mis. En de weg terug is meestal niet 
stap voor stap, maar in een keer hard onder-
uit. Net niet gehaald, volledig gefaald.

Toch hoeft het carrière maken in de zin van 
de snelle promotie niet altijd negatief te zijn. 
Er zijn mensen die, zonder daar bepaald 
naar te streven, van het een in het ander te-
rechtkomen. Bijvoorbeeld doordat ze in hun 
werkzaamheden boven komen drijven door 
speciale vaardigheden. Of doordat er zich 
omstandigheden voordoen in de directe  
werkomgeving waardoor beslissingen geno-
men moeten worden over de doorstroming 
van mensen. Weer anderen hebben te ma-
ken met een hoge mobiliteit in de branche 
waarin men werkzaam is. En dan gebeurt het 
gewoon. Het overkomt iemand, zonder dat 
de innerlijke drang daarbij meespeelt.
De uitgangspositie is wel heel wat rianter 
dan die van de drijver. De dwang om te 
scoren en de wil om te winnen vormen niet 
het uitgangspunt. Wel het verantwoordelijk-
heidsgevoel om waar te maken wat verwacht 
wordt. Soms ook bijna te zwaar, maar de 
insteek geeft moed.

Het vreemde is dat het bij het denken over 
carrière meestal gaat over een vooruitgang 

in positie, een hogere plaats, meer salaris, 
zwaardere verantwoordelijkheden, en min-
der tijd. Dat doet echter geen recht aan de 
werkelijk betekenis van het woord carrière, 
namelijk loopbaan. Iemands loopbaan kan 
net zo goed betekenen dat hij 25 jaar het-
zelfde werk doet. Dat is dan de loopbaan. 
Een ander kiest een totaal ander beroep, zijn 
loopbaan. De volgende vindt zijn baan te 
zwaar en doet een stapje terug. Ook dat is 
een loopbaan oftewel carrière.

Bij alle drie de vormen van carrière is van 
belang om te kijken naar de diepste opdracht 
voor de mens. Bouwen en bewaren, de op-
dracht uit het paradijs, geldt nog steeds. Dat 
is een opdracht die de Heere gaf, met een 
speciale bedoeling. Onze arbeid dient tot 
eer van God en tot heil van de naaste te zijn. 
Calvijn stelde dat een mens moet onderzoe-
ken of zijn arbeid beantwoordt aan de God-
delijke roeping. Dat is nogal wat. 

Als we onze arbeid, onze carrière, ons wer-
ken daaraan toetsen dan worden de tekorten 
wel duidelijk. Dan komt onze carrière in 
een bijzonder licht te staan! Ingepast in de 
loopbaan waarover de apostel Paulus spreekt 
als de loopbaan waarin allen wel lopen, maar 
waarbij een de prijs ontvangt. Staat onze 
aardse loopbaan in het licht van de door 
Paulus bedoelde loopbaan? Dan maken we 
geen carrière, maar strijden om de prijs! 

Gaat het dan allemaal goed? Nee, zeker niet. 
Het is niet zo dat in dat geval alles van een 
leien dakje gaat. Problemen te over, elke dag. 
Sommige problemen komen zomaar uit het 
niet, als gevolg van gebeurtenissen of ont-
wikkelingen buiten jezelf om. Maar er zijn 
ook problemen die je kunt verwachten als 
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je op je loopbaan wandelt. Dat zijn de zoge-
naamde valkuilen.

Valkuilen
Volgens een uitleg van dit woord is een 
valkuil een omstandigheid waardoor je in 
moeilijkheden raakt als je niet goed oplet. 
Dat is een mooie omschrijving. Blijkbaar zijn 
valkuilen te vermijden als je wel goed oplet. 
De vraag is dan natuurlijk, waar moet je op 
letten? In ieder geval niet op de dingen die je 
niet kunt zien aankomen, althans, dat moet 
geen overbezorgdheid in de hand werken. 
Dan ga je namelijk stil op een zogenaamd 
veilig plekje zitten, in de hoop dat er niets 
fout gaat. Dat lijkt me niet aan de orde. 
Valkuilen moeten eerder gezocht worden in 
het kader van de andere woorden, het chris-
ten zijn en je carrière. 
Om maar iets te noemen, van christenen is 
bekend dat ze een hoog arbeidsethos hebben. 
Oftewel, er wordt van gezegd dat ze hard 
werken, dat ze trouw zijn op hun werk, dat 
er veel werk verzet wordt. Het Calvinistische 
arbeidsethos, zo wordt dat wel genoemd. Op 
zich is dat heel mooi. Maar er zijn twee be-
langrijke valkuilen te noemen. De eerste is de 
Naam die je hoog dient te houden. Als chris-
ten draag je immers de Naam van Christus. 
Dus als jij de fout in gaat op je werk, dan is 
die Naam daarmee gemoeid.

De andere valkuil die bij dat sterke arbeids-
ethos hoort is te hard en te lang werken. 
Daardoor komt de draad te strak te staan. De 
gevolgen zijn helaas steeds vaker zichtbaar. 
Mensen die uitgeput raken, opgebrand door 
het werk. Burn-out, doordat de grenzen van 
het werk niet in acht genomen zijn. Soms 
gaat dat onbewust. Je hebt het niet eens in de 
gaten. Daarom is het juist zo goed om dit als 
valkuil te benoemen, oftewel iets waar je in 
terecht komt als je niet goed oplet.

Gebedshouding
Voor beide valkuilen wordt een alerte hou-
ding gevraagd. Je zou kunnen zeggen dat het 
bij het christen zijn gaat om het hart. En bij 
het te hard werken om het hoofd. Oftewel, 
de valkuilen die genoemd zijn moet je in 
de gaten houden met hart en hoofd. Om 
je hoofd erbij te houden, dat is al moeilijk 
genoeg. Maar je hart, dat is eigenlijk onmo-
gelijk. Daar heb je de krachtige hulp van de 
Heere voor nodig. Dat hebben we allemaal 
nodig. 
In dat verband mag het gebed uit de Mor-
genzang wel klinken:
Dat wij ons ambt en plicht , o Heer’,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’;
Uw Geest ons leid’, en in ons woon. 

●  Verslag Huishoudelijke Vergaderingdhr. C.D. Groenendijk

Opening
De voorzitter, ds. J.H. Lammers, heet de af-
gevaardigden van vele verenigingen hartelijk 
welkom. Met kennisgeving zijn 8 verenigin-

gen verhinderd. De zaal is gevuld met onge-
veer 100 vertegenwoordigers van de Man-
nenverenigingen. We zingen Psalm 106 vers 
2 en 3 waarna ds. J.H. Lammers voorgaat in 

Op zaterdag 6 april is de jaarlijkse Huishoudelijke Vergadering gehouden in het 
Hervormd Wijkcentrum “Maranatha” bij de Julianakerk in Veenendaal.
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gebed. We lezen uit de Bijbel Jesaja 53. De 
meditatie gaat over vers 10: ‘Maar het be-
haagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij 
heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich 
tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal 
Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlen-
gen; het welbehagen van de HEERE zal door 
Zijn hand voorspoedig zijn.’ Hoe is het in 
ons persoonlijk leven? Snappen wij waarom 
ons leven verloopt zoals het verloopt? Zijn 
er raadsels? De Heere heeft een plan met ons 
leven. Begrijpen wij het niet? De Heere wil 
ons troosten met Zijn welbehagen. Hij doet 
alle dingen meewerken ten goede. Met deze 
woorden sluit de voorzitter zijn openings-
woord, dat in ‘De Hervormde Vaan’ van 
mei/juni is opgenomen. Aansluitend wordt 
gezongen Psalm 89 vers 8. 

Jaarverslag van de secretaris
De secretaris ds. J. van Dijk, geeft een toe-
lichting bij het jaarverslag 2018 – 2019, dat 
opgenomen is in ‘De Hervormde Vaan’ van 
maart 2019. Hij wijst op de volgende punten 
in het verslag: 
1) het jaarthema voor 2019 van de mannen-
themadagen is ‘Volharding’; 
2) in het verslag onder punt 9 ledenbestand 
is het aantal leden van onze Mannenbond 
vermeld met ongeveer 3400. 
Dit moet 3250 zijn; 
3) in mei en juni 2018 hebben gesprekken 
plaats gevonden met alle besturen van de 
Mannenverenigingen en het Hoofdbestuur. 
Het doel is om jongeren te betrekken bij de 
Mannenverenigingen. Suggesties, adviezen, 
wervingsacties etc. worden gedeeld en op-
merkingen gegeven over de invulling van: 
‘De Hervormde Vaan’ - de Bijbelstudies - in-
vulling van de Huishoudelijke Vergadering 
en de tijd van vergaderen - invulling van de 
Bondsdag en de naamgeving van deze dag 
- de samenstelling van het Hoofdbestuur. 
Al deze punten worden besproken in het 

Hoofdbestuur en de besluitvorming wordt 
opgenomen in ‘De Hervormde Vaan’.  Wat 
een zegen is het dat 140 mannenverenigin-
gen elke week, om de twee weken of éénmaal 
per maand samenkomen. Met het doel om 
met elkaar te ontdekken wat de breedte, 
lengte, diepte en hoogte van de liefde van 
Christus is, opdat we vervuld worden van 
de volheid van God (Efeze 3 vers 18 en 19). 
Het volledige jaarverslag is opgenomen in 
‘De Hervormde Vaan’ van maart 2019. 

Jaarverslag van de 
penningmeester/begroting 2018
De penningmeester, dhr. C. Oosterom, geeft 
een duidelijke uitleg over de exploitatiereke-
ning 2018. Zie voor het volledige verslag de 
exploitatierekening 2018 in ‘De Hervormde 
Vaan’ van maart 2019. Voor 2018 zijn we 
uitgekomen op een positief saldo van  
€ 3510,- en de begroting voor 2019 is posi-
tief met € 690,-. Gezien de begroting een po-
sitief resultaat heeft is, geen verhoging van de 
contributie nodig. N.a.v. het vermogen van  
€ 47.428,- wordt de vraag gesteld of er een 
gift gegeven kan worden aan de Vrouwen-
bond voor de commissie ‘Voor Elkaar Vakan-
tieweken’. De penningmeester, dhr. C. Oos-
terom, geeft aan dat de afspraak is gemaakt 
om geen geld te geven als giften. 

Verslag van de kascontrolecommissie
Het verslag van de kascontrolecommissie van 
18 maart 2019 bestaande uit de leden dhr. 
M. den Otter (Mannenvereniging ‘Onder-
zoekt de Schriften’ Ridderkerk – Slikkerveer) 
en P. Koert (Mannenvereniging ‘Paulus’ Rid-
derkerk – Oostendam) wordt voorgelezen 
door de voorzitter i.v.m. hun afwezigheid. 
Zij geven aan dat de jaarrekening een juist 
beeld geeft van de gang van zaken en er geen 
onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Zij 
gaan akkoord met de jaarrekening 2018. De 
voorzitter bedankt de kascontrole commissie 
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en de beide penningmeesters dhr. C. Oos-
terom en dhr. J. van Capelleveen voor hun 
werk. 

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
Voor het nieuwe jaar vormen de afgevaar-
digden uit Ridderkerk van de verenigingen 
‘Onderzoekt de Schriften’ uit Slikkerveer en 
‘Schrift en Belijdenis’ uit Bolnes de nieuwe 
commissie. 

Mededelingen 
De voorzitter ds. J.H. Lammers geeft een 
aantal mededelingen door: 
1) in ‘De Hervormde Vaan’ is enige tijd ge-
leden een artikel geplaatst over de oprichting 
van de mannenvereniging in Sirjansland en 
van de doorstart van de mannenvereniging 
in Oude Tonge. Het doel van deze artikelen 
is om elkaar ideeën aan te reiken; 
2) er start een nieuwe serie in ‘De Hervorm-
de Vaan’ onder het kopje ‘Ter Zake’. Thema’s 
worden behandeld die met de leefwereld van 
(jonge) mannen te maken hebben; 
3) de artikelenserie ‘Onder het vergrootglas’ 
door ds. P. van der Kraan is gestopt; 
4) er wordt nagedacht om de Bondsdag een 
andere naam te geven en de tijdsduur van 
deze dag in te korten. Het thema voor de 
Bondsdag DV 26 oktober 2019 is: ‘Dubbele 
nationaliteit’, Bijbels-theologisch bekeken 
(ochtend) en Praktisch beleefd (middag). We 
worden bepaald bij het vreemdelingschap 
van een christen. Ds. P.D. Teeuw uit Moor-
drecht en ds. J.C. Schuurman uit Capelle 
aan de IJssel hopen op de Bondsdag hierover 
te spreken; 
5) over de update van ‘De Hervormde Vaan’ 
gaan we als Hoofdbestuur nog nadenken. 
Ook de ledenwerving heeft onze aandacht en 
binnen een paar maanden komt een nieuwe 
eigentijdse folder; 
6) deze maand start een nieuwe serie Bijbel-
studies. Ds. A.J. van den Herik uit Moerka-

pelle zal de profeet Jesaja behandelen (OT) 
en ds. J. van Dijk het evangelie van Johannes 
(NT). 
Naar aanleiding van de gesprekken met de 
besturen is aan de orde geweest of de Huis-
houdelijke vergadering verplaatst kan wor-
den naar de zaterdagmorgen met eventueel 
een ontbijt of op een avond in de week. 
Ds. J.H. Lammers stelt de vraag aan de aan-
wezigen wat zij ervan vinden. De aanwezige 
leden geven aan om het te laten zoals het is: 
op zaterdagmiddag om 14.00 uur in Veenen-
daal. De voorzitter stelt ook de vraag of bij 
hun leden, personen zijn die blind of slecht-
ziend zijn zodat ze ‘De Hervormde Vaan’ 
niet kunnen lezen? Het CBB (Christelijke 
Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) 
heeft deze vraag gesteld. Vanuit de vergade-
ring geeft men aan dat dit voor de aanwezige 
verenigingen niet van toepassing is.

Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
De bestuursleden, dhr. J. van Capelleveen, 
ds. J.M. Molenaar en ds. J. van Dijk die her-
kiesbaar waren, worden met grote meerder-
heid van stemmen herkozen. Zij nemen hun 
herbenoeming aan. De voorzitter wenst hen 
van harte Gods zegen toe voor de taak die zij 
mogen vervullen voor de Mannenbond.

Referaat door ds. J.M. Molenaar 
‘De moeilijkste zaligspreking’.
Ds. J.M. Molenaar verzorgt de lezing ‘De 
moeilijkste zaligspreking’ n.a.v. Psalm 137 
vers 9 ‘Welzalig is hij die uw kleine kinderen 
grijpen en tegen de rotsen verpletteren zal’. 
Hij werkt dit uit in een aantal punten:
1. Liturgische verlegenheid?! met een onder-
verdeling: Twee kerkdiensten - Elke middag 
- of avonddienst.
 2. Mogelijke exegeses met een onderverde-
ling: Marcion - Vroege kerk - Johannes Cal-
vijn - Antoine Bodar e.a.. 
3. In het licht van het Oude Testament met 
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een onderverdeling - Plaats in het psalter - 
Wie bidt er? - Tot wie bidden zij? - Wat bid-
den zij? 
4. In het licht van het Nieuwe Testament 
met een onderverdeling Verhouding OT-
NT - Wie bidt er? - Tot wie bidden zij? - Wat 
bidden zij? - Maranatha.
Ds. J.M. Molenaar sluit zijn lezing af met 
de opmerking dat de dag van de vergelding 
(de wederkomst) steeds dichterbij komt. 
Dan zal Babel vallen. Eens en voorgoed. 
Dan zal Jeruzalem neerdalen. Volmaakt en 
volkomen. Dan komt de verbondsgemeente 
van Christus thuis net zoals een huilend 
kind thuiskomt. De moeder neemt het in 
de armen en wist de tranen van de wangen. 
Het kind kruipt dicht tegen zijn moeder aan. 
We verlangen naar Hem, Die ons troost. Hij 
is Israëls God, Die gezegd heeft: ‘Zoals ie-
mands moeder hem troost, zo zal Ik u troos-
ten.’ Naar dat moment verlangen wij. Zoals 
een huilend kind loopt te roepen: ‘Mama! 
Mama!’ zo, loopt de christelijke gemeente 
door de wereldgeschiedenis en roept: ‘Mara-
natha!’, totdat Hij komt.  
De lezing is opgenomen in ‘De Hervormde 
Vaan’ van mei/juni, september en op de web-
site van onze Mannenbond. De voorzitter 
geeft aan dat er met grote aandacht is geluis-
terd en bedankt ds. J.M. Molenaar voor het 
houden van zijn referaat.
 
Collecte
Tijdens het zingen van Psalm 98 vers 4 
wordt gecollecteerd voor de onkosten. De 
opbrengst is € 452,55 waarna de pauze volgt. 

Bespreking van het referaat
Na de pauze heropent de voorzitter de verga-
dering. Ds. J.M. Molenaar heeft een aantal 
vragen schriftelijk en mondeling ontvangen 
en beantwoordt ze. De voorzitter ds. J.H. 
Lammers bedankt hem voor de beantwoor-
ding van de vragen.

Rondvraag
Er worden een aantal vragen gesteld: 
1) Wanneer wordt ‘De Hervormde Vaan’ op 
de website gezet? Dit vindt plaats nadat het 
jaar is afgesloten. Voorbeeld: de tien num-
mers van 2018 zijn in januari 2019 op de 
website gezet; 
2) Hoe is het met onze oud-voorzitter ds. W. 
Westland? Door zijn ziekte is het voor hem 
helaas niet meer mogelijk om vergaderingen 
bij te wonen. 

Sluiting 
Ds. J.H. Lammers bedankt de organist dhr. 
C. Oosterom, de regelingscommissie voor 
het vele werk en de fotograaf voor het ne-
men van foto’s voor de Hervormde Vaan. 
We zingen Psalm 72 vers 10 en 11 en ds. A. 
Snoek sluit de vergadering met dankgebed. 
Hij wenst iedereen een goede thuisreis en een 
goede zondag toe.

.
●  Organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijzigingen in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren: 
1) de MV ‘Onderzoekt de Schriften’ te Hoe-
velaken (blz. 28) heeft een nieuwe secretaris: 
dhr. J.J. van de Weg, Stoutenburgerlaan 9,  
3836 PB Stoutenburg-Noord.
2) Het bestuur van de Streek Zwolle (blz. 
53) ziet er als volgt uit: voorzitter is dhr. H. 
Visscher, Boerweg 10, 8061 PH Hasselt; 
secretaris is dhr. J. Kooiker, Klaaskloosterweg 
west 29a, 7954 PR Rouveen; penningmeester 
is dhr. E. Meuleman, Kamperzeedijk 4, 8281 
PG Genemuiden.

Met vriendelijke dank voor uw medewerking,
Ds. J van Dijk, secr
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl                                                                         
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Voor al onze activiteiten zie onze agenda 
op www.hervormdemannenbond.nl

Zomeravondbijeenkomst streek Nunspeet
D.V. woensdag 28 augustus
‘Geloofsvervolging in Nederland?!’

Het bestuur van de mannenvereniging streek 
Nunspeet heeft twee sprekers uitgenodigd het 
thema geloofsvervolging wordt uitgesplitst in 
twee thema’s:  Geloofsvervolging  
- In de kerk? 
 spreker: Dr. M. Klaassen, Arnemuiden.
- In de samenleving? 
 spreker: Dr. C.S.L. Janse.

Plaats: Maranathakerk t ’Loo-Oldebroek
Tijdstip: 19:30-21:30uur, iedereen welkom.
Collectedoel: St. Hulp Vervolgde Christenen. 
Iedereen van harte uitgenodigd!
Na afsluiting: mogelijkheid voor ontmoeting 
met koffie/thee en er is boekenverkoop.

Mannenthemadag Midden-Nederland 
(Veenendaal)

De Mannenthemadagen commissie organiseert op 
12 oktober 2019 een Mannenthemadag. 
Thema: ‘Volhouden Kunst of Gunst?’
Sprekers: Ds. J.J. Mulder Krimpen a/d IJssel 

(Hervormd) en Ds. J.L. de Jong uit 
Soest (Chr. Ger.)

Plaats:  Gebouw Maranatha (naast de 
Julianakerk), Prins Bernhardlaan 26, 
Veenendaal

Aanvang: 10.00 uur
Inloop:   09.30 met koffie en thee
De morgen duurt tot 13.15 uur. Er is een gratis 
lunch. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Aanmelden via www.mannenthemadagen.nl of 
jvancapelleveen@solcon.nl, telefoonnummer 
0318-516930.

Alle mannen jong en oud hartelijk welkom en 
neem gerust uw vrouw mee.

                                                

●  Overlijdensberichten

Met droefheid geven wij u kennis dat de 
Heere uit dit leven heeft weggenomen, in 
de zekerheid van het geloof

GeRRIT MOSTeRD

in de leeftijd van 92 jaar.

Wij denken met dankbaarheid aan zijn 
inbreng in de vergaderingen van onze 
vereniging, waar hij 65 jaar lid van was.

Wij wensen zijn naaste familie Gods 
troost en nabijheid toe in dit verlies.

Bestuur en leden van de 
Mannenvereniging
‘De Heere is Mijn Kracht’ 
‘Dorp’ Putten

De Heere heeft na een periode van afne-
mende krachten uit dit leven weggeno-
men

WILLeM BOS

Met dankbaarheid denken we terug aan 
de vele jaren dat hij, ook als bestuurslid, 
zich heeft ingezet voor onze vereniging. 
Bos is 56 jaar lid geweest van onze ver-
eniging
De Heere trooste zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen

Bestuur en leden van de 
Mannenvereniging
‘De Heere is Mijn Kracht’ 
te Putten
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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., Ceintuurbaan 32-34, 1271 BJ Huizen
E info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)
Mutaties: Schriftelijk melden aan het Bondsbureau
Bestuurswijz. moeten naar de 1e secretaris

●  Overlijdensberichten

Ziet, des Heeren oog is over degenen, die 
Hem vrezen, op degenen, die op Zijn 

goedertierenheid hopen. 
 
Op vrijdag 10 mei is in Zijn HEERE 
en Heiland ontslapen ons bestuurslid 
en meelevend lid

GeRRIT KReUNING

op de leeftijd van 78 jaar.
De HEERE schenke Zijn troost en 
nabijheid aan zijn familie. 
 

Bestuur en leden van de 
Mannenvereniging Boaz

Hilversum, juni 2019

‘Mijn genade is U genoeg;
want Mijn kracht wordt in zwakheid 

volbracht.’

Op Zijn tijd heeft de Heere tot Zich ge-
nomen ons lid
                 

HeNK VeRHaGeN

in de leeftijd van 83 jaar.

De Heere sterke zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen.

Bestuur en leden van de M.V. 
‘Onderzoekt de Schriften’

Nieuwerkerk aan den IJssel, 24 mei 2019
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Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart

Op 22 april 2019 is vredig ingeslapen 
ons oudste lid 

ReeUWeRD STRaaTMaN

op de gezegende leeftijd van 94 jaar.
De Heere trooste zijn kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen
in hun verdriet.

Bestuur en leden mannenvereniging                                                                                                                                  
‘IMMANUËL’ te Stedum

Stedum, mei 2019

De Heere heeft na een periode van 
afnemende krachten uit dit leven 
weggenomen

eIBeRT KeIZeR

op de leeftijd van 90 jaar.

Tot begin 2019 was hij een trouw en 
meelevend lid van onze vereniging.
De Heere troost zijn familie in dit verlies.

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

Hierden, 17 mei 2019

●  Boekbesprekingen
W. Pieters, eerlijk antwoord. 
Over belijdenis doen, uitge-
verij De Banier te Apeldoorn, 
2019, 96 blz., prijs € 9,50.
In veel gemeenten is de zon-
dag van belijdenis geweest. 

Een mooie gelegenheid om alvast te werven voor 
een volgend seizoen. ‘Wie heeft lust de Heere te 
vrezen?’ In de serie Thema’s voor tieners verscheen 
onlangs een boekje dat hierbij van grote betekenis 
kan zijn.
Ds. Pieters valt al in het Woord vooraf met de 
deur in huis. Wie kan er nu zwijgen als het over je 
Liefste gaat? In een zevental hoofdstukken spreekt 
hij de jongere aan. Wat is eigenlijk belijdenis 
doen? We worden meegenomen door de Schrift. 
Een exposé hoe het toeging door de eeuwen heen 
volgt. Dat is belangrijk, want belijden doen we 
met de kerk van alle tijden en plaatsen. Dat geeft 
verbondenheid als strijdende Kerk met de trium-
ferende. Geweldig de hoofdstukjes over de waarde 
van je doop en dat het verder moet komen in je 
leven met wat God welgemeend heeft beloofd. 
Bovendien, belijdenis doe je van het geloof. Vra-
gen komen aan de orde of je geloof echt is. Dat 
betekent niet dat de leer veronachtzaamd wordt. 
De Bijbelse leer is noodzakelijk om niet met alle 
winden mee te waaien en standvastig te blijven. 
De Bijbel vertelt Wie God en ik zijn.
Pastoraal is het hoofdstuk over het vallen in zon-
den. Hoe kan Paulus aan de geheiligden in Chris-
tus te Korinthe schrijven, terwijl er zoveel zonden 
zijn? Heel eenvoudig worden de Tien Geboden 
concreet gemaakt.
Na je belijdenis ben je volwaardig lid. Prikkelend 
is de vraag of je dan een thermometer bent of een 
thermostaat. Waar ik persoonlijk heel blij mee 
ben, is het laatste hoofdstukje van de zeven over 
de toegang tot het Heilig Avondmaal. Niet als een 
optelsom en een ‘=’gelijk teken, maar belijdenis 
doen doe je ook door naar de tafel des Heeren te 
gaan.



   de hervormde vaan · 79e jaargang  ·  nr 6 · juli/augustus 201920

Vanuit het Bondsbureau,

De afgelopen jaren werkte mevrouw eveli-
ne Bast als financieel administrateur op het 
bondsbureau in Nijkerk. U hebt met haar 
waarschijnlijk weleens per telefoon of mail 
contact gehad. Per 1 juni heeft eveline Bast 
het bondsbureau verlaten in verband met 
haar nieuwe werkzaamheden.  
Wij willen haar hartelijk danken voor al 
het werk wat zij trouw en nauwgezet voor 
onze bonden gedaan heeft. Gods zegen 
wensen wij haar toe in haar persoonlijk 
leven en in haar nieuwe werkkring.

******

Inmiddels hebben we de sollicitatieproce-
dure afgerond en kunnen meedelen dat 
dhr. Mart Flink is benoemd. Vanaf 11 juni 
is hij als opvolger van eveline werkzaam op 
het bondsbureau. Wij wensen hem Gods 
zegen toe in het werk voor onze bonden.
Mevrouw Lida Kas blijft op het bureau 
werkzaam. een keer in de week verleent 
dhr. Nico van Bergeijk op vrijwillige basis 
ondersteuning aan deze werkzaamheden. 
Wij vinden het heel fijn, dat op deze wijze 
het werk door kan gaan. 

Het bondsbureau is geopend op maandag 
t/m donderdag van 8.30 uur tot 11.30 uur.
adres: Beatrixstraat 20a, 3862 DB Nijkerk, 
tel 0332456699, 
bondsbureau@solconmail.nl

WeGeNS VaKaNTIe GeSLOTeN
VaN 22 JULI T/M 16 aUGUSTUS

Het achtste hoofdstuk geeft nog een overzicht van 
de verschillende vragen die in de loop der eeuwen 
zijn gesteld.
Helder, eenvoudig, voor jongeren en jongvolwas-
senen zeer geschikt. Ook voor eigen gebruik aan-
bevolen. Kerkenraden en ouders kunnen gerust 
een stapeltje aanschaffen, uitdelen en daarover een 
gesprek aangaan.                                      

A. Snoek

‘Gegronde troost’, Ds. G. 
Boer (1913-1973), blz 746, 
prijs 59,95 euro. Uitgeverij: 
de Banier, Apeldoorn 2019
Dit boek bevat 71 catechis-
muspreken van wijlen Ds. G. 
Boer. Wie deze preken leest, 
merkt hoe fris en actueel de 
boodschap van de catechis-

mus is: het is geest en leven. Het gaat in dit boek 
écht ergens over: over gegrònde troost. Die troost 
is gegrond in de verkiezende liefde van de Vader, 
in het offer van Christus en in het werk van de 
Heilige Geest. Wie behoefte heeft en kreeg aan die 
troost die God aan Zijn kerk en gemeente geeft,  
kan in dit boek zijn hart ophalen en krijgt tevens 
voeding om te groeien in de kennis en genade 
van de Heere Jezus Christus, krijgt inzicht om te 
onderscheiden wat een oprecht geloof is en wat 
het niet is, krijgt les in de Schriften wat de wil 
van God is met Zijn geboden en beloften en wat 
belangrijk is voor het gebed. Ik kan nog veel meer 
opnoemen, maar ik zou zeggen: koop en lees het 
zelf. Dit boek is niet alleen bestemd voor ouderen, 
maar ook jongeren zullen veel voor hun geloofsle-
ven aan dit boek hebben. Het is een ‘naslagwerk’ 
voor iedereen die bezig is in het pastoraat onder 
jongeren en ouderen. Wie dit boek koopt, wordt 
tevens getraind om te lezen en om te blijven lezen. 
Niet onbelangrijk in onze tijd. Wat de prijs be-
treft: ik kan niet in uw portemonnee kijken, maar 
als het kan... Van harte aanbevolen!  

J.v.Dijk


