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     De Menorah
De zevenarmige Menorah is 

misschien wel het meest herkenbare 
symbool dat de Joodse bevolking 

vertegenwoordigt. Het symboliseert 
het idee dat de staat Israël een 

lichtbrenger en voorbeeld mag zijn 
voor alle naties.

God Zelf instrueerde Mozes volgens 
Exodus 25 : 31-40 tot het maken van 
een kandelaar die een plaats kreeg in 

zowel de Eerste als de 
Tweede Tempel. Elke avond 

ontstaken de priesters de met olie 
gevulde lampen en elke ochtend 
werden ze gedoofd en gereinigd. 



   de hervormde vaan · 80e jaargang  ·  nr 10 · december 20202

●  in dit nummer
Van de voorzitter ....................................................................................2

Meditatie .......................................................................................................3

Bijbelstudie o.t. ........................................................................................4

Bijbelstudie n.t. ........................................................................................7

Exclusief Kerstkind ............................................................................ 10

Toerustingsdag ..................................................................................... 13

Organisatienieuws ............................................................................ 16

Overlijdensberichten ...................................................................... 17

Adres administratie:
Hervormd Bondsbureau, Beatrixstraat 20a, 
3862 DB Nijkerk • T 033 - 2456699
Email: bondsbureau@solconmail.nl  
Bankrek.nr. NL08RABO0377871559 
t.n.v. Herv. Mannenbond op G.G. te Nijkerk
Openingstijden Hervormd Bondsbureau:
Maandag en donderdag van 8.30-12.00 uur.
Dinsdag, woensdag en vrijdag gesloten.

De kopij voor het januari-nummer moet vóór 20 december bij de drukker (info@boutdruk.nl) aanwezig zijn.●

●  Van de voorzitterDs. J.H. Lammers

Meeleven
Op woensdag 11 november is in de leeftijd van 82 jaar Hendrik de Mots uit Putten 

overleden, ruim twee jaar na het overlijden van zijn vrouw. Ongeveer 12 jaar maakte hij deel uit van 
de regelingscommissie van de Mannenbond. Dat is de commissie die zorg draagt voor het ordelijk 
laten verlopen van de Huishoudelijke Vergadering en de Toerustingsdag. Mooi om te mogen horen 
wat de Heere werkte in zijn leven. Het is onder woorden gebracht met de woorden: ‘Hij zal Zijn 
werk voor mij voleindigen… (Psalm 138)’. We wensen de kinderen en kleinkinderen de troost van 
de Heere toe. 

Terugblik Toerustingsdag
Op onze bestuursvergadering van 27 november evalueerden we de Toerustingsdag van zaterdag 31 
oktober. We hebben mooie referaten gehoord. In totaal is er ongeveer 350 keer ingelogd, hetzij via 
de livestream, hetzij via YouTube. Er zal soms door een enkele persoon zijn ingelogd, maar ook, 
zoals we hoorden door een hele vereniging. De schatting is dat er ongeveer 700 personen hebben 
meegekeken. We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid. Boekjes met de referaten zijn nog te bestel-
len bij onze tweede secretaris.

Corona
De gevolgen van de tweede golf zijn groot. Veel verenigingen vergaderen op dit moment niet. Be-
smettingen gaan ons niet voorbij. Sommigen hebben geringe klachten, anderen worden ernstig ziek. 
Het aantal sterfgevallen van leden is dit jaar meer dan gemiddeld. Daaruit maken we op dat er ten 
gevolge van het coronavirus ook leden overlijden. Onze ogen zijn gericht op de Heere, van Wie we 
uitkomst verwachten.    

Kerstfeest en jaarwisseling
Mede namens de andere hoofdbestuursleden wens ik u goede kerstdagen en een gezegend 2021 toe. 
Onze hulp is van de HEERE voor nu en de toekomst.
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ok in dit corona-jaar zullen er wel weer 
kerstpakketten worden uitgedeeld. In 

ieder geval wordt er voor geadverteerd. Maar 
het gaat op het Kerstfeest toch niet om die 
pakketten? Het gaat om Gods kerstgratifica-
tie. Dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft. De profeet Jesaja mag er 600 jaar van 
tevoren al over profeteren: Want een Kind is 
ons geboren, een Zoon is ons gegeven.

Kind - teken van hoop
Dat is bijzonder. Nieuw leven. Nieuw per-
spectief. Zeker voor het volk Israël toen. Het 
volk wandelt in duisternis. In figuurlijke zin. 
Ongehoorzaam aan de Heere. Dreiging van 
vijandelijke volken. En dan een baby gebo-
ren? Dat is niet minder dan teken van hoop!
Wat hebben ook wij dit Evangelie nodig. Van 
huis uit gaan we ook in duisternis. Zonder 
God. Tegen Hem in. 
Langs Hem op. Zonder hoop. 
En dan die genadige woorden: Want een 
Kind is ons geboren, een Zoon is ons gege-
ven. 

Kind - zesmaal gegeven
Gegeven… Dat gaat wel heel ver. 
Dat moeten we proeven:
Als 1e heeft God de Vader Zijn Zoon ge-
geven vóór de schepping. Toen hebben de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest overlegd 
over het heil van zondaren. De Zoon zei: 

Zie Ik kom. En de Vader heeft Zijn Zoon 
gegeven.
Als 2e heeft God de Vader Zijn Zoon gege-
ven in vele beloften in het O.T. Uit liefde tot 
zondige mensen. Al direct na die verschrik-
kelijke zondeval in het paradijs. Ook Jesaja 
9:5 is zo’n heerlijke belofte.
Als 3e heeft God voor alle mensen zichtbaar 
Zijn Zoon gegeven in de volheid van de tijd. 
Toen Jezus Christus geboren werd in de stal 
van Bethlehem. Kerst! 
Als 4e gaf de Vader Zijn Zoon aan het kruis 
van Golgotha. Daar heeft Christus Zijn 
leven geofferd. De toorn van de Vader over 
de zonden van zondaren gedragen. De weg 
gebaand, waarop ellendige zondaren, zoals 
wij van huis uit zijn, weer terug kunnen 
komen in de heerlijke gemeenschap met God 
de Vader.
Als 5e is de Vader nog steeds bezig om Zijn 
Zoon te geven. In de prediking van het 
Evangelie: Zie, hier is uw Zaligmaker. Die 
u van al uw zonden volkomen kan en wil 
verlossen. Als het in de preek over de Heere 
Jezus gaat, wordt Hij (om zo te zeggen) 
gegeven.

Als na een kerkdienst iemand u vraagt: Is 
er nog wat gebeurd in de kerk? Zeg dan: Ja, 
nou en of. De Heere Jezus is aan mij gege-
ven; in de prediking.
Ten 6e wordt de Heere Jezus ook heel per-

●  Meditatie

O

Kerstgratificatie
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven… 

Jesaja 9:5a

Ds. J.P. Nap
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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.P. Nap

Heiligheidswet
Leviticus 19: 1-18

soonlijk gegeven. Aan u. Door de werking van 
de Heilige Geest. Ook dat is nodig. Van na-
ture hebben we geen behoefte aan Hem. We 
denken het zonder Hem te redden. Onszelf te 
redden. Zolang als we onze zonden niet zien 
en belijden, kan de Zaligmaker ons gestolen 
worden. Maar wie ontdekt dat hij als zondig 
mens niet voor God kan bestaan, krijgt deze 
Zaligmaker nodig. Heel persoonlijk. Je gaat 
het aan God vragen, wat een dichter vroeg:

 Geef mij Jezus, of ik sterf,
 want buiten Jezus is geen leven;
 maar een eeuwig zielsverderf.

En dan? God de Vader geeft Hem u. Door 
Zijn Geest. Wat mooi, als je ook dat na een 
kerkdienst kunt vertellen. Eenvoudig gezegd: 
u gaat in Hem geloven. Als úw Zaligmaker. 
Die u van al uw zonden volkomen verlost. 
Gods kerstgratificatie.

e hoofdstukken 17-26 staan wel be-
kend als Heiligheidswet. Immers, veel 

wordt hier de nadruk gelegd op de heiligheid 
van de Heere en op de roeping die daaruit 
voortvloeit voor Israël om heilig te zijn. In 
1 Petrus 1:15 wordt ook de gemeente van 
Christus geroepen om heilig te zijn in haar 
levenswandel. Daarbij citeert Petrus in vers 
16 Leviticus 19:2. Ook deze hoofdstukken 
hebben dus hun betekenis voor ons. Veel in 
dit hoofdstuk herinnert aan de 10 geboden 
in Ex. 20 en Deut. 5. Opmerkelijk is de 
oproep in vs 18 om je naaste lief te hebben 
als jezelf. Deze oproep horen we dus niet al-
leen in het NT. Wie kan aan al deze geboden 
voldoen? Laten we niet vergeten dat het 
Christus is Die ons gegeven is tot heiliging, 1 
Korinthe 1:30.

Vers 1-2  - Wees heilig, want Ik ben heilig
De HEERE spreekt Mozes aan, maar via 
hem klinken de nu volgende woorden tot 
heel de gemeenschap van de Israëlieten. 

De opdracht is om heilig te zijn, omdat 
de Heere hun God heilig is. Door het “de 
HEERE, uw God”, wordt de heiligheid van 
God verbonden met Zijn verbondstrouw. 
Het gaat niet om een God Die ver van hen af 
staat, maar Die heel nabij wil zijn.
Wat is nu dit heilig zijn? Denken we aan 
Hosea 11:9. De Heere is de geheel Andere. 
Anders dan de afgoden. Ook anders dan de 
mensen. Zo is Hij de Heilige in hun mid-
den. Van hieruit roept Hij nu Israël om ook 
anders te zijn. Anders dan de heidenen. Niet 
verbonden met afgoden, maar aan de Heere 
toegewijd. Het gaat om het aparte karakter 
van Israël als gemeenschap. Hoe dat in de 
concrete praktijk is, wordt in het vervolg 
duidelijk. Daarbij wisselen godsdienstige en 
ethische regels elkaar af. Die zijn evenwel een 
eenheid. Zeg maar: de zondag en de maan-
dag behoren bijeen.

Vraag 1
1. Zondag en maandag behoren bijeen. In 
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dit hoofdstuk staan regels voor de ‘zondag’ 
(bijv. vs 5) en voor de ’maandag’ (bijv. vs. 
15). Hoe houdt u deze in uw leven bijeen, 
opdat u niet tot dualisme vervalt (in het 
dualisme hang je op zondagavond met je 
zondagse pak ook je zondagse leven in de 
kast en leef je op maandag vanuit een ander 
beginsel dan op zondag).

Vers 3-4  - Ouders, sabbat, afgoden
Vanuit de algemene oproep om heilig te 
zijn, wordt in het vervolg een aantal concrete 
geboden gegeven. Zij herinneren sterk aan de 
10 geboden. Zij zijn soms zelfs een letterlijke 
aanhaling ervan. Het steeds herhaalde “Ik 
ben de HEERE” geeft voor de Israëlieten aan 
dat het gaat om hun verbondsleven met de 
Heere, want HEERE is Zijn verbondsnaam.
Ontzag hebben voor moeder en vader. Het is 
zelfs een ‘vrezen’ van hen. Dat is sterker dan 
‘eren’. Hier wordt hetzelfde Hebr. woord ge-
bruikt als in ‘de vreze des Heeren’. Zo dicht 
staan de ouders bij God. De moeder staat 
hier voorop! Is het omdat zij kwetsbaarder is? 
Is het omdat zij een grote plaats heeft in de 
religieuze opvoeding? In elk geval is moeder 
niet minder dan vader.
De sabbat in acht nemen. Dan wordt het 
werk onderbroken. Zoals bij ons op zondag. 
Geen 24-uurs economie.
In vs 4 wordt met de ‘afgoden’ gerefereerd 
aan het 1e gebod en met de ‘gegoten goden’ 
aan het 2e gebod. Het woord ‘afgoden’ bete-
kent hier letterlijk ‘nietsen’. Zie ook Jes. 44 
en de apostel Paulus in 1 Kor. 8:4.

Vraag 2
2. Kies van deze of de volgende één of twee 
geboden uit om die wat breder met elkaar te 
bespreken: wat betekende het gebod toen? 
En wat betekent het voor ons?

Vers 5-8 - Het vlees van het dankoffer
Dankoffer wordt ook wel vertaald als vrede-
offer, gemeenschapsoffer of slachtoffer. Bij 
dit offer wordt het vet van het inwendige van 
het offerdier aan de Heere geofferd, terwijl 
enkele stukken voor de priester zijn, zie ook 
7:11-21. De offeraar mag met de priester aan 
de gemeenschappelijke maaltijd aanzitten. 
Dit ter versterking van de band tussen God 
en Zijn volk. Nu moet het offer zo gebracht 
worden dat het het welgevallen van de Heere 
kan wegdragen. Daarom moet het vlees op 
het juiste tijdstip gegeten worden. Niet meer 
op de derde dag; dan is het onrein. Wie het 
dan nog eet, heeft het heilige van de Heere 
ontheiligd en moet uit het midden van de 
verbondsgemeenschap verwijderd worden. 
Dr. M.J. Paul zegt: “Het is zeer wel mogelijk 
dat het onwaardig aanzitten aan het avond-
maal in het Nieuwe Testament betrekking 
heeft op deze tekst”.

Vraag 3
3. Spreekt u eens met elkaar door over deze 
gedachte van dr. Paul. Leg 1 Kor. 11: 24vv 
er bij.

Vers 9 -14 - Regels voor het oogsten enz.
’t Is de Heer’, Die ’t recht der armen,
der verdrukten gelden doet.
Zo zingen we in Psalm 146. Ook in Lev. 19 
komt Gods zorg voor de armen sterk naar 
voren. Ook voor de vreemdelingen. Voor hen 
is het koren aan de rand van de akker. Dit 
mag niet gemaaid worden. Ook moet wat 
op de grond valt blijven liggen. Wie denkt 
niet aan Ruth? Deze regel geldt ook voor 
de oogst van de wijngaard, vs 10. Reden? 
Ik ben de HEERE, uw God. Het gaat om 
verbondsregels. De armen en vreemdelingen 
zijn de economisch zwakkeren. Zij bezitten 
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zelf geen land. Overigens worden zij hier wel 
tot zelfwerkzaamheid aangezet; het is niet 
de bedoeling dat zij alleen maar hun hand 
ophouden.

Vraag 4
4. Wat is de bedoeling van deze regels in 
vss 9 en 10? Welke les geven zij voor ons 
omgaan met kwetsbare mensen? Hebben de 
armen een recht, zoals de Psalm zingt?

De geboden in vss 11-13 herkennen we weer 
uit de 10 geboden. Hier blijkt duidelijk dat 
het in het sociale leven niet om iets horizon-
taals gaat waar de Heere buiten staat. Nee, 
zoals de Heere betrouwbaar is, moeten ook 
de Israëlieten betrouwbaar zijn naar elkaar. 
Door bedrog van de naaste wordt de Naam 
van hun God ontheiligd. 
Opmerkelijk is de waarschuwing in vs 13 
om je naaste niet af te persen en het loon 
van de dagloner dagelijks uit te betalen en 
nog geen nacht in eigen bezit te houden. 
Nóg zie ik in gedachten mijn vader jaren 
geleden de zakjes met het weekloon van zijn 
personeel klaarmaken. Was dat dan verkeerd? 
En het maandloon, zoals dat tegenwoordig 
vaak gaat? De bedoeling van Lev. 19 is goed 
te zorgen voor het levensonderhoud van de 
arbeiders. Als zij hun dagloon niet krijgen, 
hebben zij niet te eten. Tegenwoordig leven 
wij veelal in een andere situatie; althans in 
West-Europa. Het is interessant om Deut. 
24:14-15 hier nog bij te leggen: de Heere 
kiest de zijde van de niet uitbetaalde daglo-
ner.
In vs 14 wordt verboden de dove te ver-
vloeken. Ik herinner mij van college hoe dr. 
Maarsingh ons dit op aanschouwelijke wijze 
duidelijk maakte. Hij deed dan na hoe ie-
mand een vloek tegen hem uitsprak (zonder 

te vloeken natuurlijk) en sprong vervolgens 
opzij. En dan zei hij: “Kijk, nu gaat die vloek 
langs mij heen”. Achterliggende gedachte is 
dat een woord een ding is (dabar). Dus die 
vloek komt werkelijk op je af. Maar een dove 
hoort die vloek niet. Daarom mag je hem 
niet vervloeken; hij kan zich niet verweren. 
Zo mag je ook voor de blinde geen struikel-
blok neerleggen. Het gaat er om de Heere te 
vrezen. Tegenwoordig mogen we ook wel het 
respect benadrukken voor mensen met een 
rollator of scootmobiel.

Vraag 5
5. Wat is dat: de Heere vrezen, vs 14? En 
wat betekent dit voor uw omgang met uw 
(kwetsbare) naaste?

Vers 15 - 18 - Positieve omgang met de 
naaste
In de rechtspraak is eerlijkheid belangrijk, 
vs 15; oneerlijke oordelen betamen niet. Dit 
geldt naar twee kanten. Enerzijds mogen 
arme mensen die schuldig zijn niet voorge-
trokken worden, bijv. door medelijden; an-
derzijds mag ook geen partij gekozen worden 
voor schuldige rijke mensen, bijv. om er zelf 
voordeel door te behalen. Tegenover oneer-
lijkheid staat gerechtigheid. Ook vs 16 zullen 
we allereerst in het kader van de rechtspraak 
dienen te verstaan. Het verspreiden van laster 
is verboden. Dit heeft veel met het 9e gebod 
te maken om geen vals getuigenis te spreken, 
want dat is tegen (= anti) je naaste. Van een 
vals getuigenis kan iemands leven afhangen. 
We zien dit ook in het proces rondom de 
Heere Jezus. Maar ook buiten de rechtspraak 
is dit belangrijk. Lees bijv. in Zondag 43 van 
de Heid. Cat. de uitleg van het 9e gebod. Let 
ook weer op het “Ik ben de HEERE” in vss 
16 en 18.
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Vraag 6
6. Roddelen, liegen en bedriegen… Het zijn 
wijdverbreide zonden. Hoe zou dat komen? 
En hoe kunt u zich er tegen wapenen?

In de vss 17 en 18 zullen we de broeder, de 
naaste en de volksgenoot als synoniemen 
moeten opvatten. Haat past niet, evenmin 
als wrok. Als je wat tegen iemand hebt, is een 
openlijke terechtwijzing beter op zijn plaats; 

eventueel in een rechtszaak. Tenslotte klinkt 
het heel NT-isch om te horen: “u moet uw 
naaste liefhebben als uzelf ”, vgl. Matth. 
22:39. In vs 34 gaat het ook nog om liefde 
tot de vreemdeling. Over het liefhebben van 
onze vijanden lezen we hier (nog) niet, of is 
die vijand inbegrepen in de lief te hebben 
naaste?

Zingen: Psalm 146:5

●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. Belder

Boom en vrucht
1 Johannes 5: 1-13

Bekeringspraktijk
ohannes staat bekend als de ‘discipel der 
liefde’. Het gaat hem niet om een theo-

rie, maar om de praktijk. Echte liefde heeft 
te maken met een relatie. Ben je uit God 
geboren, dan heb je lief: God en de naaste. 
Die naaste is allereerst de broeder en zuster 
in het geloof.
Johannes schrijft niet dat wie uit God gebo-
ren is móet liefhebben, want ‘die hééft lief ’ 
(vs. 1). Gods beeld wordt in de gelovigen 
hersteld en God is liefde (1, 4:7, 16). Wie 
zijn broeder of zuster liefde ontzegd, wijst 
per definitie ook God af. Niet een bekerings-
wég, maar bekeringsléven krijgt nadruk! 
Tegenover de dwaalleraren belijdt Johan-
nes dat Jezus dé Christus is (vs. 1). Hij is dé 
Messias. De door God in deze wereld gezon-
den en gezalfde Zaligmaker van zondaren. 
In Hem komen oude beloftewoorden, profe-
tieën, tot vervulling.
Dit geloven is niet vanzelfsprekend, maar een 

wonder dat de Heilige Geest in ons werkt. 
Door het Woord. Hoe belangrijk de ‘kwali-
teit’ van een Bijbelvertaling! En van de predi-
king: uitleg en toepassing. Op Christus moet 
het volle licht vallen.
In de beloften van het Evangelie – verzegeld 
in heilige doop! - is Hij ons reeds geschon-
ken. Maar door het geloof ‘eigenen’ wij ons 
Hem toe. Dan gebeurt er ook iets. We krij-
gen Gods geboden en Zijn andere kinderen 
lief (vs. 2). Zijn wil is ons op het hart ge-
schreven (zie ook Joh. 14:15, 21, 23; 15:10). 
We willen Zijn geboden ‘doen’. Sommige 
handschriften hebben: ‘bewaren’ In ieder 
geval nemen we ze serieus. Zijn geboden zijn 
niet zwaar (vs. 3). Zie ook Mattheüs 11:30. 
De Joden maakten onderscheid tussen ‘zwa-
re’ en ‘lichte’ geboden. Mogelijk heeft Johan-
nes hieraan gedacht. Jezus heeft het echter 
nergens over ‘zwaar’ en ‘licht’, wel over ‘waar’ 
en ‘niet-waar’. Zijn geboden zijn niet zwaar 

J
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zolang we onze ogen maar op Christus, de 
Zoon van de Vader richten.
Wat Johannes hier betoogt raakt ook aan de 
zekerheid van het geloof.  En dat staat weer 
niet los van kennis van Christus. De apostel 
verlangt dat het hart van zijn lezers over-
stroomt van vreugde en blijdschap (1,4).

Geloofsstrijd
Niet geweld, maar het geloof maakt overwin-
naars (vs.4). Niet: ‘een’, maar hét geloof. Dat 
heeft Jezus Christus tot inhoud (vs.5).
‘Overwinnen’ betekent hier: ‘weerstand bie-
den’, ‘nee zeggen’. Wie ‘ja’ zegt tegen God, 
zegt ‘nee’ tegen de wereld. Je kunt niet twee 
heren dienen.
De Catechismus spreekt van een driehoof-
dige doodsvijand (antw. 127): duivel, wereld 
en eigen vlees (mijn ‘ik’). Voortdurend zijn 
ze in de aanval. Wereld heeft ook hier een 
negatieve inhoud. Het is alles wat zich tegen 
God keert, wat ons van Hem wegtrekt.
Alleen door het geloof ben je een (weder)ge-
bóren overwinnaar. De overwinning wordt je 
in de schoot geworpen. Je deelt in de victorie 
van Christus (Joh. 16:33). Het lege kruis is 
daarvan het teken. Het geloof overwint in 
Zijn kracht, alsof het onze eigen overwinning 
is …
‘Ons geloof ’, vanwege de verbondenheid met 
alle andere kinderen van God.
Overwinnen gaat niet zonder strijd. Jezus 
zegt: ’Strijd om in te gaan …’ (Luc. 13:24). 
Zijn soldaten strijden op hun knieën. Ze 
hanteren de geestelijke wapenrusting (Ef. 
6:10v). Daardoor zijn we ‘meer dan over-
winnaars door Hem die ons heeft liefgehad’ 
(Rom.8:37). 

Gezalfd
Het geheim van de overwinning op de 

wereld is ‘Jezus, Gods Zoon’ (vs. 5b), de 
Christus (vs. 6a). Wie dat niet gelooft is al 
verliezer. Johannes noemt Hem letterlijk 
‘de Gekomene’. Hij kwam door water en 
bloed (vs.6). ‘Water’ herinnert ons aan Zijn 
doop in de Jordaan (Matth. 3:13-17). Som-
migen verbinden ‘water’ met vruchtwater. 
Bloed herinnert aan Zijn lijden en sterven. 
Maar ook toen was er water. Bloed en water 
(Joh.19:34).
Johannes protesteert zo tegen de dwaalleraars 
die van Jezus’ doop nog wel, maar van Zijn 
zondeverzoenend bloed niet willen weten. 
Zij ontkennen het hart van het evangelie: 
verzoening door voldoening (2 Kor. 5:18-
20).
Behalve bloed en water getuigt ook de Hei-
lige Geest. Niet van Zichzelf, maar van dé 
Christus, de van God gezalfde priester, ko-
ning en profeet (Zondag 12). Hij is de Geest 
van de waarheid. Dit in tegenstelling tot de 
leugengeesten in deze wereld. Daarom moe-
ten de geesten ‘beproefd’ worden (1, 4:1). 

Getuigenwolk
Maar liefst 64 keer schrijft Johannes in zijn 
brieven en evangelie over ‘getuigen’ en ‘getui-
genis’. Er is een wolk van getuigen rondom 
ons. Allen doen hetzelfde: bevestigen dat 
Jezus dé Christus is. Ze getuigen van de 
heilsfeiten. Van Jezus’ volbrachte Middelaars-
werk. Allen getuigen: de Vader, het Woord, 
mensen, de Heilige Geest! Dit hoge ‘waar-
heidsgetuigenis’ staat tegenover het ‘leugen-
verhaal’ van dwaalgeesten.
Johannes noemt 2 x 3 getuigen, in de hemel 
en op aarde. In de meeste vertalingen (na 
de Statenbijbel) ontbreken de woorden ‘in 
de hemel’ tot en met ‘getuigen op de aarde’. 
We moeten dan lezen: ‘Want drie zijn er die 
getuigen: de Geest, het water en het bloed, 
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en deze drie [getuigen] zijn één[sluidend].’ 
Vermoedelijk is bedoelde passage – die in de 
meeste oude handschriften ontbreekt - een 
kanttekening geweest, die later in de tekst is 
opgenomen. 
In ieder geval zou Johannes het zo gezegd 
kunnen hebben, denkend aan de proloog 
van ‘zijn’ evangelie (Joh. 1:1 en 14). Over-
bodig wellicht op te merken dat ‘het Woord’ 
(de Logos) op Christus wijst. Op Hem Die 
gekomen is! 
Op de achtergrond van dit drievoudig ge-
tuigenis staat ongetwijfeld de regel dat in de 
mond van twee of drie getuigen ‘de zaak vast 
staat’ (Deut. 17:6; 19:15; Matth. 18:16, 2 
Kor. 13:1); Behalve de dwaalleraars die Jo-
hannes bestrijdt, zijn er ook Joden die niets 
van Jezus willen weten. Zij houden Hem en 
Zijn apostelen voor rasbedriegers. Gelukkig 
dat zelfs het hardnekkigste ongeloof Zijn 
werk niet ongedaan maakt. 

Pas op!
Nu wordt Johannes scherp. Waarom geloven 
wij mensen wel en God niet? 
We snakken naar waarheid, houvast en ze-
kerheid, maar waar vinden we die anders dan 
bij God? Bij Jezus? 
Wat de Vader als Kroongetuige van Zijn 
Zoon zegt, heeft betekenis voor eens en altijd 
(voltooid tegenwoordige tijd).
En dan komt vers 10. Een heel geladen tekst. 
Weet wat je doet als je Gods getuigenis af-
wijst, verwerpt. Níet geloven is zonde. Een 
doodzonde. In de grond van de zaak loop je 
je doel mis. Je komt niet tot je bestemming. 
Wie God niet gelooft, wie niet gelooft in 
Zijn Zoon, mislukt.
God dringt er door het geschreven en ver-
kondigde Woord bij ons op aan, te grijpen 
naar het eeuwige leven. Aan te nemen wat 

Hij ons gratis aanbiedt. Op de achtergrond 
rijzen opnieuw de woorden uit de proloog 
van het vierde evangelie op: ‘Hij is gekomen 
tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem 
niet aangenomen’ (1:7).
Wat je ook bedenkt, je maakt God tot een 
leugenaar, waarschuwt Johannes. Je zet Hem 
nota bene op dezelfde lijn met de dwaalgees-
ten, die het vaste fundament onder de voeten 
van de gemeente wegslaan.
Hem niet geloven is de zonde van het Para-
dijs. Is dat al niet een bewijs van ‘de leer’ van 
de erfzonde? Wie het getuigenis van God 
niet gelooft – in dit verband toegespitst op 
Zijn Zoon – doet nogal wat.
Ervaren wij het al niet als pijnlijk en kwet-
send wanneer iemand ons niet op ons woord 
gelooft, wat moet het dan wel niet voor 
God zijn als we Hem van onwaarachtigheid 
verdenken? Dus van onbetrouwbaarheid! 
Ongeloof verklaart Hem voor leugenaar. En 
dat, terwijl Hij Zijn binnenste voor ons heeft 
opengelegd in de wonden van Zijn Zoon.
In Zijn Zoon heeft God Zijn hart voor ons 
leeggestort. Christus is de Deur, waardoor 
wij het eeuwige leven binnengaan. Een an-
dere deur is er niet en komt er ook niet. Nog 
staat die Deur nodigend open!
‘Dit is het getuigenis, namelijk dat God ons 
het eeuwige leven gegéven heeft’ (vs. 11). 
Hij hééft het gegeven, aldus Johannes. Het 
eeuwige leven begint hier, omdat God doet 
wat Hij zegt. 
‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven, maar 
wie de Zoon van God niet heeft, heeft het le-
ven niet’. Zo ligt het. Het is de samenvatting 
en conclusie van het voorgaande gedeelte.
Johannes heeft het allemaal nog eens aan het 
papier toevertrouwd (vs. 13). Hij bevestigt 
hiermee wat men ten diepste al weet. In Jo-
hannes 20:31 schrijft hij nog eens duidelijk 
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waar het op aankomt, nl. ‘dat u gelooft in 
de Naam van de Zoon van God’. Dat we 
‘Amen’ zeggen op het heilrijk Evangelie. Eens 
en telkens weer. Over godsdienstoefening 
gesproken …

Vragen en opdrachten
1. Geloofszekerheid is geen hoogmoed, maar 

juist teken van diepe ootmoed. Leg uit.
2. Jezus bemoedigt Zijn discipelen met de 

verzekering dat Hij de wereld overwon-
nen heeft (Joh. 16:33). Welke troost geeft 
dat u?

3. Als wij uit God geboren zijn, overwinnen 
wij werelden van moeilijkheden, nood, 
zonde en schuld … Is dat waar?

4. Lees het (klassieke) doopformulier door. 
Wat wordt daarin gezegd / beloofd met 
het oog op het geloof?

5. Wat is het werk van de Heilige Geest, zie 
Johannes 14:15v en 16:5v.

6. Hij is de eerste Die Gods werk in ons 
‘werkt’ en de laatste die gekend wordt. 
Wat wil daarmee gezegd zijn?

7. Hoe actueel zijn Johannes’ woorden met 
het oog op vandaag?

uders bij wie een kindje is geboren, zijn 
daar over het algemeen erg blij mee. Zij 

vertellen het aan anderen. Zij spreken ook 
heel positief over hun kleine. Het lijkt wel 
alsof er geen andere kinderen meer bestaan. 
Nee, hún kindje is alles voor hen.
Op het kerstfeest gaat het om het Kind van 
God Dat geboren is, de Heere Jezus Chris-
tus. Op Hem is het werkelijk van toepassing 
dat er geen ander is zoals Hij. Hij is exclu-
sief. We hebben een exclusieve Zaligmaker. 
Het exclusieve bestaat hierin dat Hij onze 
Zaligmaker is of dat we in het geheel geen 
Zaligmaker hebben.

Immanuël
Het exclusieve karakter van de Persoon van 
Jezus Christus wordt duidelijk in Zijn naam 
Immanuël, waarvan de evangelist Mattheüs 
melding maakt in zijn eerste hoofdstuk. 

Deze naam betekent “God met ons”. In deze 
naam ligt opgesloten dat God niet op een 
andere manier met ons kan zijn dan alleen 
in Hem. Jezus Christus is de Zaligmaker. 
Exclusief. Hij is de Enige door Wie wij weer 
verbinding en gemeenschap met God kun-
nen krijgen. Door het geloof in Hem. Buiten 
deze Immanuël zijn en blijven mensen van 
God vervreemd.
En de Heilige Geest? Ook zonder Hem kun-
nen wij niet. Maar Zijn werk is het nu juist 
om het exclusieve van Christus aan mensen 
duidelijk te maken in hun hart. Hij laat op 
Hem het volle licht vallen. Hij herstelt de 
verbroken relatie tussen God en een zondaar 
op geen andere manier dan door Hem, Die 
op het kerstfeest werd geboren.
Op verschillende manieren proberen mensen 
echter met God in contact te komen buiten 
Christus om. Het Evangelie acht men te 

●  Geestelijk Leven

Exclusief Kerstkind
Ds. J.P. Nap

O
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exclusief. Er zijn meerdere wegen tot God, 
meent men.

De mystiek?
In de mystiek bijvoorbeeld probeert men 
altijd een recht streekse beleving van gods-
gemeenschap na te streven zonder dat er 
een Middelaar aan te pas komt. Zeker geldt 
dit van de oosterse mystiek en allerhande 
aanverwante stromingen. Soms wordt wel de 
naam van Christus gebruikt, maar men be-
doelt er niet de Christus der Schriften mee. 
Het gaat niet om Hem Die als exclusieve Za-
ligmaker op het kerstfeest vlees is geworden. 
Men heeft aan Deze Christus geen behoefte, 
daar men in de mystiek God uiteindelijk 
zoekt in de mens zelf. Zonder Christus zoekt 
men de gemeenschap met God. Door middel 
van diverse oefeningen en technieken wil 
men de weg van de zelfverlossing gaan. Kern 
daarvan is dat men de negatieve kracht van 
de zonde niet ernstig neemt.
Tegenover de mystiek klinkt de boodschap 
van het kerstevangelie als een exclusieve. Het 
gaat om Immanuël. In Christus is God met 
ons. Maar dan ook in Hem alleen.
Verblijdend is het dan ook, als een mysticus 
zijn zondig hart ontdekt en de toevlucht 
neemt tot de Zaligmaker Christus, Die zegt: 
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De andere godsdiensten?
Veel wordt in onze tijd gesproken over ande-
re godsdiensten. Dat is ook wel te begrijpen. 
De aanhangers ervan zijn in groten getale 
in onze straten te vinden. Zij zullen vaak 
aan het kerstfeest (nog) niet meedoen. Het 
behoort niet bij hun cultuur zoals bij ons. 
Moeten zij Christus wel leren kennen? Of 
is het de taak van kerk en zending om hen 
te helpen in ons land zo goed mogelijk een 

moslim, hindoe enz. te zijn, zoals wel gesteld 
wordt?  Dit laatste zeker niet.
Volgens de apostel Paulus wordt in het 
heidendom de waarheid in ongerechtigheid 
ten onder gehouden. Men vangt wel veel van 
God op in de schepping, zoals Zijn kracht en 
goddelijkheid, maar men laat zich daardoor 
niet leiden tot de ware kennis van God. Men 
komt er niet door tot het geloof in Chris-
tus. Daarom is die godsdienst te taxeren als 
rebellie tegen God. Men kan er wel ernstig 
in opgaan, maar men blijft zichzelf. Ook hier 
gaat het om de weg van de zelfverlossing. 
Dat betekent ook zelfhandhaving.
Tegenover de andere godsdiensten klinkt 
de boodschap van het kerstevangelie als 
een exclusieve. Het gaat om Immanuël. In 
Christus is God met ons. Maar dan ook in 
Hem alleen.
Hoe verblijdend is het dan ook dat wij bijv. 
regelmatig horen van moslims die via een 
droom terecht komen bij Jezus en Hem door 
het geloof als hun liefhebbende Zaligmaker 
leren kennen.

Het jodendom?
Als er buiten Christus om geen gemeenschap 
met God mogelijk is, hoe lag dit dan in het 
Oude Testament? Christus was toen nog niet 
geboren. Toch hebben ook toen de vromen 
de band met God ervaren. En ze hebben het 
Immanuël gezongen: de Heere van de leger-
machten is mèt ons, Ps. 46:8. Zeker was God 
toen met en bij Zijn volk. In de tabernakel, 
in de ark, in de verzoeningsoffers. God heeft 
Zijn volk niet misleid (Calvijn). Hij was met 
hen.
Deze nabijheid berustte echter geheel en al 
op het werk van de Middelaar Jezus Christus, 
dat Hij zou gaan verrichten. Dat grote Mid-
delaarswerk wierp zijn heilrijke schaduwen 
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vooruit. Die hele schaduwendienst zag uit 
naar de komst van Christus op het kerstfeest 
en het werk dat Hij zou gaan volbrengen.
God heeft voorheen veelmaal en op velerlei 
wijze tot de vaderen gesproken door de pro-
feten. In deze laatste dagen heeft Hij tot ons 
gesproken door de Zoon. Zo begint de brief 
aan de Hebreeën. Vervolgens legt die hele 
brief er getuigenis van af, dat wij in Chris-
tus met een exclusieve Zaligmaker te doen 
hebben. Het is dan ook opmerkelijk, dat in 
het Nieuwe Testament bijv. zowel Abraham 
als ook Mozes duidelijk in verband met 
Christus worden gebracht. De één heeft Zijn 
dag gezien, de ander heeft gekozen om Zijn 
smaad te dragen. Een andere Zaligmaker is 
er dan ook niet. Voor de Joden niet, voor de 
heidenen niet, voor de christenen niet.
Hoe zit het met het joodse volk vandaag? 
Met Israël? Kan God wel met hen zijn, als 
zij de Immanuël Jezus Christus afwijzen 
als Zaligmaker? Zij zullen het immers niet 
nazeggen: God is met ons in Christus.
Velen in onze kerk willen zich uitermate 
terughoudend opstellen in het noemen van 
de naam van Christus in de ontmoeting met 
Israël. Maar waarom? Als Hij toch exclusief 
is! Of niet soms? Inderdaad zijn er velen, 
die menen, dat de Joden wel op hun eigen 
manier zalig kunnen worden.
Tegenover het jodendom klinkt de bood-
schap van het kerstevangelie als een exclu-
sieve. Het gaat om Immanuël. In Christus is 
God met ons. Maar dan ook in Hem alleen.
Hoe verblijdend is het dan ook dat het aantal 
Messiasbelijdende Joden toeneemt, zowel in 
Israël als daarbuiten. 

Onze eigen godsdienst?
Ook binnen ons kerkelijk bezig zijn bestaat 
het risico dat wij buiten Christus leven. Dat 

we Hem zelfs willen ontlopen, hoe vreemd 
dat wellicht ook moge klinken.
Er zijn bijv. mensen, die hun eeuwig behoud 
gronden op het “krijgen” van een bepaald 
bijbelwoord of een psalmvers. Met kracht 
wordt het hen te binnen gebracht. Het troost 
en sterkt hen en zij funderen er hun eeuwige 
zaligheid op.
Nu kan een op die manier ontvangen tekst-
woord zeker tot zegen zijn. Waar het echter 
wel op aankomt is dat dit alles is ingebed in 
een leven, dat een nauwe omgang met de 
Schriften kent en een levende geloofsver-
binding met de Heere Jezus. Woorden en 
teksten zijn niet los verkrijgbaar. Niet los 
van Hem. Als zij ons niet bij het exclusieve 
Kind van kerst brengen, zouden wij kunnen 
denken zalig te worden buiten de relatie met 
de Middelaar om.
Ook onze goede werken krijgen door Imma-
nuël de dood steek. Zij zijn alle met zonden 
bevlekt. Zij kunnen daarom op geen enkele 
manier meewerken aan onze zaligheid. De 
Heere zet ons, met alles wat van ons is, er 
geheel buiten. Alleen in Immanuël is red-
ding. Exclusief.
Tegenover onze eigen godsdienst klinkt de 
boodschap van het kerstfeest als een exclu-
sieve. Het gaat om Immanuël. In Christus is 
God met ons. Maar dan ook in Hem alleen.
Hoe verblijdend is het daarom, als u zichzelf 
verliest, maar op Christus leert vertrouwen, 
omdat Hij alleen uw Heil is.

Van kerst naar pinksteren
De aandachtige lezer zal begrijpen dat het 
nodig is deze exclusieve Zaligmaker in de 
wereld bekend te maken. Als men zonder 
Hem en zonder het geloof in Hem niet kan 
zalig worden, is het beslist nodig, dat men 
wereldwijd van Hem hoort.
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Al met het oog op het komen van Christus 
naar deze aarde wordt door de evangelist 
Johannes over Zijn wereldwijde betekenis 
ge schreven: Alzo lief heeft God de wereld (!) 
gehad... En wie aandachtig het kerstevangelie 
leest, verneemt, dat er diverse lijnen naar het 
pinksterfeest lopen. Pinksteren wil immers 
zeggen: de Heilige Geest wordt uitgestort en 
gaat Christus verheerlijken, mede door het 
werk van de zending.
Is dat niet de reden, waarom de herders van 
Lukas 2 overal (vs 17) bekend maken het 
Woord dat hun over dit Kind verteld was?
Is het ook niet veelzeggend dat er heidense 
wijzen uit het oosten komen om de geboren 
Koning der Joden te aanbidden? De beteke-
nis van Jezus Christus is niet beperkt tot het 

volk Israël. Het gaat erom dat Zijn naam in 
alle landen uitgeroepen wordt.
Tussen kerst en pinksteren is deze loop van 
het Woord naar de wereld nog beperkt. 
Christus moet eerst Zijn Midde laarsarbeid 
volbrengen. Maar als dat gebeurd is, wordt 
de Heilige Geest gezonden en gaan de disci-
pelen heen om te onderwijzen, te dopen en 
te leren Gods geboden te onderhouden, en 
dat bij alle volken.
Groot is de tegenstand. Ook vandaag. Veel is 
de ergernis aan het Evangelie van de exclu-
sieve Christus. Wie viert werkelijk kerstfeest? 
Werkelijk, dat betekent: ik zal Hem aanbid-
den, Hem alleen. Zo’n kerstfeest wensen wij 
elkaar toe. Na zo’n kerstfeest zult u zijn het 
zout der aarde en het licht der wereld.

Op zaterdag 31 oktober 2020 werd in de 
Ichthuskerk een Toerustingsdag gehouden 
van de Hervormde Mannenbond. Vanwege 
corona werd de dag digitaal uitgezonden en 
is dus thuis nog na te luisteren. Het thema 
was ‘De vrijheid van een christen’. Dit was 
gekozen omdat Nederland 75 jaar geleden 
bevrijd werd en de oorlog ten einde kwam. 
Ook is het 500 jaar geleden dat Luther een 
boekje schreef met dit thema als titel. 
Er werden twee lezingen gehouden. De 
eerste ging over de Bijbelse betekenis van 
vrijheid. Spreker was ds. M.K. de Wilde uit 
Sommelsdijk. De tweede lezing had als titel 
‘Luther als evangelist van de vrijheid’ door 
prof. J. Hoek uit Veenendaal.

Vrijheid 
Voor veel mensen in onze tijd is vrijheid het 
hoogste goed geworden, een waarde met bij-
na magische trekken. Vrijheid betekent dan 
vooral: vrij zijn van alle mogelijke vormen 
van gezag of beperking. Echt je eigen ding 
kunnen doen. 
Maar onbeperkte vrijheid bestaat niet. Je 
loopt altijd tegen grenzen op, zoals de vrij-
heid van de ander. Wetten en regels blijven 
nodig. Hoe ingewikkeld vrijheid is, merken 
we ook in het debat over normen en waar-
den.

Ook in de Bijbel is vrijheid een heel belang-
rijk thema. Denk bijvoorbeeld aan de grote 

●  VerslagDhr. C.D. Groenendijk

Toerustingsdag 2020
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verlossingsdaad van God in het Oude Testa-
ment: de bevrijding van Israël uit de slavernij 
van Egypte, de tien geboden, de terugkeer 
uit de ballingschap. Vrijheid raakt ook de 
kern van de Bijbel, het evangelie over het 
ingrijpen van God door zijn Zoon. 

In de Bijbel heeft vrijheid twee kanten: vrij-
heid ván, maar ook vrijheid tót. In de Bijbel 
ben je vrij als je kiest en leeft zoals je bedoeld 
bent. 
Vrijheid in de Bijbel begint in het paradijs. 
Adam en Eva leven in vrijheid, maar mogen 
niet eten van die ene boom. De duivel ver-
leidde hen ertoe om zich los te maken van 
God en zo nog meer vrijheid voor zichzelf 
te zoeken. Het bleek een grote leugen. Jezus 
zegt (Joh 8:34): ‘ieder mens die de zonde 
doet, is een slaaf van de zonde’. Denk ook 
aan de gelijkenis van de verloren zoon. 
Gelukkig vertelt de Bijbel nog meer en gaat 
het niet alleen over onze zonde en gebonden-

heid, maar vooral over Gods grote daden, als 
Schepper en als Verlosser (Gen.3:15).

Beperking
Ds. de Wilde wijst Gods handelen aan bij de 
uittocht uit Egypte en de verbondssluiting 
bij de Sinaï. Ook bespreekt hij de balling-
schap en terugkeer naar Kanaän. Tenslotte 
komt hij uit bij Johannes 8, waar Jezus zegt: 
‘Als de Zoon u vrijgemaakt heeft zult u wer-
kelijk vrij zijn’. Om Jezus als de grote Be-
vrijder te leren kennen, moeten we luisteren 
naar Zijn woorden en die leren geloven en 
gehoorzamen. Dat geeft rust (Matt.11:28-
30). Dat is ook een heilzame beperking.

Aansluitend verwijst de spreker naar de Gala-
tenbrief. Paulus noemt in die brief twee kan-
ten van de christelijke vrijheid. Aan de ene 
kant word je ergens van verlost, namelijk van 
de vloek van de wet en de angst voor de toe-
komst en het oordeel. Christus verlost ook 
van een slaafs en angstig leven, waarin je alles 
zelf moet doen. Aan de andere kant betekent 
vrijheid: we mogen leven in een kinderlijk 
vertrouwen op God, zonder vrees. 
Vaak moet je als gelovige met Paulus belij-
den: ik ellendig mens! Wat is er ook in de 
verhouding met God nog veel onzekerheid, 
afstand en twijfel. Pas als Jezus terugkomt, 
gaan al Gods beloften in vervulling, ook de 
belofte van de vrijheid. Nu ben je als gelovige 

Ds M.K. de Wilde
‘De Bijbel over vrijheid’

‘Leven zonder Jezus, dat is alsof 
je uit een vliegtuig springt zonder 
parachute. In het begin gaat het 
nog wel. Je voelt je zo vrij als een 
vogel. Maar je valt wel te pletter’. 

(John Piper)
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vrij en nog niet vrij tegelijk. Maar dat mo-
ment komt wel. Pasen herinnert eraan.

Luther
In de tweede lezing ging het over Luther, als 
evangelist van de vrijheid. De reformator 
heeft ons het Evangelie terug mogen geven, 
het Evangelie van de vrijheid. Om Luther en 
de zijnen recht te doen, moeten we hun ge-
schriften lezen en goed luisteren. Als we dat 
niét doen, prijzen we wat we niet kennen. 
Het getuigenis van Luther is actueel hoewel 
hij een kind van zijn tijd was. We komen in 
zijn levensbeschrijving zaken tegen waar wij 
vreemd tegenaan kijken. Tegelijkertijd stelt 
Luther de kernvraag naar de vrede en verzoe-
ning met God. Wat is de zin van mijn leven? 
Hoe kan ik met vertrouwen de toekomst 
tegemoet gaan? Wanneer ben ik echt vrij?

Toen Luther 37 jaar was, schreef hij het trak-

taat, gericht aan de paus: ‘Over de vrijheid 
van een christen’. Zelf merkt hij op: ‘Het 
is een klein boekje als u op de omvang let, 
maar als ik mij niet vergis is de hoofdzaak 
van het christelijke leven hierin kort samen-
gevat, als u de betekenis wilt vatten’.
We kijken hier inderdaad Luther in het hart 
én we horen hier het hart van zijn bood-
schap kloppen. Niet voor niets ondertekende 
Luther zijn brieven van tijd tot tijd met de 
naam Eleutherius, dat is ‘vrij man’. 

Twee stellingen
Het boekje is opgebouwd rondom een twee-
tal stellingen: ‘Een christen is een zeer vrije 
heer over alle dingen, aan niemand onder-
worpen; een christen is een zeer dienstvaardi-
ge knecht van allen, onderworpen aan allen’.
De twee stellingen zijn paradoxaal gefor-
muleerd, ze zijn schijnbaar tegenstrijdig. En 
toch spreekt de reformator geen wartaal. 
De achtergrond ligt in de leer aangaande 
Christus Die de Kurios is, Heere over alles, 
maar Die een Knecht der knechten wilde 
worden in vrijwillige diepe vernedering. De 
gelovige is met Christus innig verbonden 
en is daardoor ook zelf tegelijkertijd heer en 
knecht, vrij en dienstbaar. Zo wordt Christus 
weerspiegeld in de christen. Daarbij is het 
wél zo dat wat in Christus volmaakt is, in 
de christen nog altijd stukwerk is, werk in 
uitvoering, niet meer en niet minder. In de 
gelovige is er de voortdurende strijd tussen 
wat Luther noemt ‘de geestelijke natuur’ en 
de ‘lichamelijke natuur’. 

Waarom is een christen vrij? Omdat een 
christen aan niemand onderworpen is. Om-
dat je niet meer in de zorg hoeft te zitten of 
je wel genoeg goede werken hebt, of je wel 
een voldoende haalt op je rapport bij God. 

Prof. dr. J. Hoek
‘Luther als evangelist van de vrijheid’
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Het verslag van de kascontrole
 jaarrekening 2019

Omdat het onmogelijk was i.v.m. met de 
Coronavirus COVID -19 om bij elkaar te 
komen voor de controle van de jaarrekening, 
is dit anders verlopen voor de jaarrekening 
2019.
De beide verenigingen ‘Onderzoekt de Schrif-
ten’ uit Ridderkerk – Slikkerveer en ‘Schrift 
en Belijdenis’ uit Ridderkerk – Bolnes hebben 
in de persoon van dhr. M. den Otter (Slikker-
veer) en dhr. R.L. Antes (Bolnes) gescheiden 
de jaarrekening gecontroleerd.
Hierbij verklaren M. den Otter, Bizetstraat 
64 te Ridderkerk (mannenvereniging On-
derzoekt de Schriften te Ridderkerk - Slik-
kerveer) en R.L. Antes, Dintelstraat 21 te 
Ridderkerk (mannenvereniging Schrift en 
Belijdenis te Ridderkerk - Bolnes) dat de 
controle van de jaarrekening van de Bond 
van Hervormde Mannenverenigingen heeft 
plaatsgevonden. Dit geeft een juist beeld van 
de gang van zaken in 2019.
Er zijn geen onrechtmatigheden geconsta-
teerd.
Zij zijn derhalve akkoord met de jaarrekening 
2019.

Ridderkerk, november 2020
      
2e secretaris C.D. Groenendijk

Nee, je grijpt je gelovig vast aan Christus, dat 
wil zeggen aan de belofte van het evangelie 
dat ieder die in Hem gelooft volkomen ver-
geving van zonden ontvangt en voor eeuwig 
Gods kind en erfgenaam is. 

Wat bedoelt Luther met de tweede stelling? 
Hij verweert tegen de karikatuur dat goede 
werken er op geen enkele manier meer toe 
zouden doen en dat we dus naar hartenlust 
kunnen zondigen omdat de genade dan toch 
alleen maar overvloediger wordt. Nee, zo is 
het niet. We zijn immers in onszelf allerminst 
volmaakt, terwijl we dat tegelijkertijd in 
Christus wél zijn. Simul iustus ac peccator, 
tegelijkertijd rechtvaardige en zondaar. Deze 
spanning brengt strijd met zich mee. Leven in 
de christelijke vrijheid betekent dus niet dat 
er geen strijd meer zou zijn. Er is de blijvende 
worsteling tussen de Geest en het vlees, tussen 
de nieuwe mens en de oude mens. 
Luther gebruikt een gewaagde uitdrukking als 
hij zegt dat we dan als het ware voor de ander 
worden wat Jezus is voor ons. ‘Laat daarom 
die gezindheid bij u zijn die ook in Christus 
Jezus was’. 

Voor wie de lezingen wil horen: ze zijn op 
YouTube te vinden en op de website van de 
Mannenbond.

●  Organisatienieuws
‘Een christen is een zeer vrije heer 

over alle dingen, aan niemand 
onderworpen; een christen is een 
zeer dienstvaardige knecht van 
allen, onderworpen aan allen’. 

(Luther)
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Mannenthemadagen
In het achterliggende seizoen konden – met 
uitzondering van Woerden - de mannen-
themadagen 2020 helaas geen doorgang vin-
den. De geplande mannenthemadagen zijn 
om die reden doorgeschoven naar 2021. 
Het thema is: ‘Hemel en hel, feit of fictie?!’ 

Onder het voorbehoud van Jakobus zien we 
uit naar mooie mannenthemadagen. 
Houdt u de website in de gaten 
(www.mannenthemadagen.nl). 
Daar kunt u zich in de komende tijd aanmel-
den om een mannenthemadag te bezoeken. 

●  Organisatienieuws Tholen (17 april): ds. H. Peet uit Sliedrecht 
en ds. M.M. van Campen uit Goes 
Ridderkerk (11 september): 
ds. W.N. Middelkoop uit Harderwijk en 
ds. M.M. van Campen uit Goes 
Veenendaal (23 oktober): ds. J.P. Nap uit 
Hoevelaken en ds. B. de Graaf uit Nunspeet  
‘t Harde (17 april): ds. J.P. Nap uit Hoevela-
ken en ds. B de Graaf uit Nunspeet 
U krijgt nog informatie over de mannen-
themadag in Woerden. Uiteraard zal daar een 
ander thema worden gekozen. Wanneer het 
thema en de geplande datum bekend zijn, 
hoort u meer van ons. 

Met droefheid geven wij kennis dat de 
Heere uit ons midden heeft weggeno-
men ons meelevend lid 

PIET VInK

in de leeftijd van 84 jaar.

Zijn getuigenis van te leven uit Gods 
genade zullen bij ons in dankbare 
herinnering blijven en de Heere geve 
dat deze getuigenis geheiligd wordt 
aan ons aller hart.
Wij bidden de kinderen en kleinkin-
deren en allen die hem lief en dierbaar 
waren de genade en troost van de 
Heeren toe.

 Bestuur en leden
 Herv. Mannenver. 
 ‘Rond het Woord’
 te Groot-Ammers

Groot-Ammers, 15 november 2020

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijzigingen in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren: 
1) de MV ‘Schrift en Belijdenis’ te Rid-
derkerk-Bolnes (blz. 33) heeft een nieuwe 
penningmeester: dhr. J.D. Maasdam, De La 
Reijstraat 496, 2987 XN  Ridderkerk.
  
Met vriendelijke dank voor uw 
medewerking,

Ds J van Dijk, secr.
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl 

Mannenthemadag Woerden
De mannenthemadag in Woerden zal in 2021 
geen doorgang vinden. De onzekerheid van 
deze tijd en de maatregelen die nog een tijd 
van kracht lijken te zijn, hebben de regionale 
commissie dit doen besluiten. We hopen dat 
we elkaar in 2022 weer kunnen ontmoeten. 

●  Overlijdensbericht
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●

1e voorzitter: Ds. J.H. Lammers
Vlinderlaan 116, 3863 GK Nijkerk
T 033 2000592 • j.h.lammers1@gmail.com

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@hotmail.com

1e penningmeester: Dhr. C. Oosterom
Jan van Aemstelstraat 7, 3411 XK Lopik
T 0348 746906 •
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)
Pelikaan 34, 2986 TB Ridderkerk
T  0180 424636 • predikant@rondzes.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
 

Mijn ziel is immers stil tot God
Ps. 62:1

 
Op 12 november 2020 is door de 
Heere uit dit leven weggenomen ons 
lid 

PIETER BREuGEM

in de leeftijd van 92 jaar.

Wij wensen zijn vrouw en verdere 
familie Gods vertroosting en onder-
steuning toe in dit verlies.

Mannenvereniging 
‘Door Onderzoek tot Wetenschap’

Bleiswijk, november 2020

 
Ps. 138 : 4 berijmd

 
De Heere heeft heel plotseling van 
ons weggenomen, ons zeer trouw en 
meelevend lid en onze 2e voorzitter 

HEnDRIK DE MOTs

in de leeftijd van 82 jaar.

Wij bidden om troost en kracht van 
de Hemelse Vader om dit plotseling 
zware verlies te dragen, voor zijn kin-
deren en kleinkinderen.

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

Putten, november 2020
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MEDITATIEs:
Is dat wel eerlijk??
 ‘en toen hij nog ver van hem verwijderd was, 
 zag zijn vader hem en deze was met innerlijke
 ontferming bewogen en hij snelde hem 
 tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem’.
 Lukas 15 : 20 .....................................................j-3
Lopen op water
 ‘Heere, indien U het bent, geef mij dan bevel 
 over het water naar U toe te komen. 
 Hij zei: Kom!’
 Mattheüs 14 : 28-29  .........................................f-3
Bede om zegen
 ‘God zij ons genadig en zegene ons; 
 Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten’.
 Psalm 67 : 2 .....................................................m-3
Waarheid en leugen rondom de
gekruisigde en opgestane Jezus!
 ‘Heer, wij herinneren ons...’
 ‘Zeg: Hij is gestolen...’
 n.a.v. Mattheüs 27 : 63 en Mattheüs 28 : 13  .... a-3
Wit op een zwarte ondergrond
 ‘Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt,
 u die dood was door de overtredingen
 en de zonden’.
 Efeze 2 : 4-5 ................................................. m/j-3
Niet meer van onszelf!
 ‘Weet dat de HEERE is God; Hij heeft
 ons gemaakt (en niet wij)’.
 Psalm 100 : 3a ................................................j/a-3
Voor wie leven we?
 ‘en wierp zijn mantel naar hem toe’
 1 Koningen 19 : 19c ........................................  s-3
Tijd
 ‘Voor alles is er een vastgestelde tijd’.
 Prediker 3 : 1a ..................................................o-3
Oude paden, nieuwe wegen
 ‘Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen,
 en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch
 de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u
 rust vinden voor uw ziel...’
 Jeremia 6 : 16 ...................................................n-3
Kerstgratificatie
 ‘Want een Kind is ons geboren, 
 een Zoon is ons gegeven...’ 
 Jesaja 9 : 5a .......................................................d-3

BIJBELsTuDIE O.T:
Danklied voor de verlossing 
 Jesaja 25 ............................................................j-4
Het Rijk van Christus
 Jesaja 32 ............................................................f-4
Hizkia als een voorbeeld van vertrouwen
 Jesaja 37 : 1-22 en 33-38 .................................m-4
Het boek Leviticus
 Leviticus 1 : 1 ................................................... a-4
Het brandoffer
 Leviticus 1 : 1-17 .......................................... m/j-5
De dienst van Aäron
 Leviticus 9 ..................................................... j/a-4
Vreemd vuur
 Leviticus 10 : 1-7 .............................................. s-4
Reine en onreine dieren
 Leviticus 11 ......................................................o-4
De Grote Verzoendag
 Leviticus 16 ......................................................n-5
Heiligheidswet
 Leviticus 19 : 1-18 ............................................d-4

BIJBELsTuDIE n.T.:
De échte Passion
 Johannes 19 : 1-30.............................................j-8
Open Deuren
 Johannes 20 : 1-23.............................................f-7
De Beste Stuurman staat aan wal
 Johannes 21 .....................................................m-7
De strijdbare Johannes
 1 Johannes 1 : 1-4............................................. a-7
Johannes: wachter op Sions muren
 1 Johannes 1 : 1-2 : 11...................................... a-8
Let op je tijd
 1 Johannes 2 : 12-27.......................................j/a-7
De christelijke hoop
 1 Johannes 2 : 28-3 : 13.................................... s-7
Betrachten en bewaren
 1 Johannes 3 : 14-24.......................................o-14
Liefdesleven
 1 Johannes 4 : 1-21...........................................n-8
Boom en vrucht
 1 Johannes 5 : 1-13...........................................d-7

●  Inhoudsopgave 2020
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Gebed in eenzaamheid

uit: ‘Overgave’
door Mies Vreugdenhil

VAn DE VOORZITTER
j-2, f-2, m-2, a-2, m/j-2, j/a-2, s-2, o-2, n-2, d-2

PAsTORAAL:
Mobieltje in de kerkdienst .....................................j-13

WEB:
Staat jouw deur open? ...........................................f-14

TER ZAKE:
Valkuilen in ons mediagebruik ..............................f-11
Kansen die media ons bieden ..............................m-11
Gezag in de Bijbel (1) .........................................j/a-10
Gezag in de Bijbel (2) ........................................... s-10

GEEsTELIJK LEVEn:
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VAnuIT HET LAnD:
De invulling van een verenigingsavond ................m-17

TOERusTInGsDAG 2020
Info ...................................................................... s-15
Programma .............................................................o-8
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Verslag ..................................................................d-13
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BOEKBEsPREKInGEn:
De stem van mijn Liefste
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 Ds. H. Polinder en Dr. W. van Vlastuin .........m-21
Van Rome naar Jeruzalem
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Met de Bijbel door Israël
 Wim Hulsman (red.) ...................................... a-16
Zonder ervaring geen leven
 Dr. C.A. van der Sluijs .................................... a-16
Opvoeden in Godsvreze
 Edward Lawrence ....................................... m/j-15
Openbaring begrijpen
 Steef Post .................................................... m/j-15
Drie grote Joodse feesten
 Ds. W. Silfhout ........................................... m/j-15
Opwekkingsmuziek
 Ds. J.M.D. de Heer .................................... m/j-16
Waarom duidt u deze tijd niet?
 Drs. C. Blenk ............................................. m/j-16
Psalmen 120-134 
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 Steven van Middelkoop .................................. s-19
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