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●  Van de voorzitterDs. J.H. Lammers

Terugblik aangereikte punten
Helaas kon de Huishoudelijke vergadering op zaterdag 4 april vanwege de corona-

crisis niet doorgaan. Anders had ik nog een keer de punten benoemd die vanuit de gespreksron-
den met de besturen door ons besproken zijn. Hoofdvraag was en is: wat kunnen we als oude-
ren en jongeren op een mannenvereniging voor elkaar betekenen? Kort zet ik een en ander op 
een rij. Er is een nieuwe rubriek in de Hervormde Vaan gekomen, getiteld Ter zake. We kozen 
een andere naam voor de Bondsdag, namelijk Toerustingsdag. Ook is het programma op deze 
dag verkort. Er is een ledenwerfactie gehouden. Adviezen zijn hiervoor aangereikt. Een nieuwe 
folder is u aangeboden. We hebben advies gegeven voor de invulling van een verenigingsavond 
en ook voor het houden van Bijbelstudies. Adviezen voor de verjonging van het Hoofdbestuur 
in de toekomst nemen we ter harte. Vragen over de website en de Hervormde Vaan vragen in de 
komende tijd nog onze aandacht. In dit nummer leest u een kort verslag van de Huishoudelijke 
aangelegenheden.  

Hoofdbestuur
Als Hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om onze vergadering in mei over te slaan. Pas op 
vrijdag 26 juni is er weer een vergadering van het Hoofdbestuur gepland. We hopen dat het 
gewone leven in juni weer op gang gekomen is. Een les die we geleerd hebben in de afgelopen 
weken is dat gewoon zo gewoon niet is. De Heere heeft de wereld en ook ons allen stilgezet, 
opdat we Hem zouden zoeken, erkennen en eren. 

Tenslotte
Dit nummer van De Hervormde Vaan geldt voor twee maanden. We hopen dat de artikelen 
leerzaam voor u zijn. Denkt u bij de voorbereiding voor het nieuwe seizoen ook weer aan het 
werven van nieuwe leden?  Ik eindig met de belofte van onze Heere: ‘Ik leef en u zult leven 
(Joh.14:19)’.
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●  Meditatie

W

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)

Ds. J.H. Lammers

anneer je een wit papier op een zwart 
stuk karton plakt, blijkt hoe wit wit 

is. Vanwege het contrast. Paulus spreekt over 
het wit van Gods genade tegen de zwarte on-
dergrond van ons zondige leven. Eerst letten 
we op het zwart en vervolgens op het wit. In 
de oorspronkelijke taal staat in vers 1: ‘Ook 
u die dood was door de overtredingen en de 
zonden’. Om duidelijk te maken waar het 
Paulus om gaat, is met schuingedrukte letters 
de gedachte van vers 5 naar voren gehaald: 
‘heeft Hij met Hem levend gemaakt’.
 
Dood zijn 
Dode mensen treffen we niet alleen op de be-
graafplaatsen aan. We treffen ze ook aan op 
de straten en in de huizen. Ons hart klopt, 
ons bloed stroomt door onze aderen, we ade-
men met onze longen. Toch zijn we dood. 
Dood terwijl we springlevend en levenslustig 
zijn. Geestelijk dood wel te verstaan. Het 
doet er niet toe of iemand rijk is of arm, oud 
of jong, of welke huidskleur hij heeft.  
De Heere heeft ons geschapen met de bedoe-
ling dat wij zouden leven. Wij hebben echter 
gebroken met God. Daarom missen wij de 
gemeenschap met God. Dat houdt ook in 
het missen van het echte leven. Wij heb-
ben onszelf afgesneden van de bron van Het 
Leven, van God Zelf en zijn vervallen aan de 
dood. 
Het woord ‘dood zijn’ mogen we niet passief 

opvatten. Het is een activiteit. Een activiteit 
tegen God.  U hebt in deze overtredingen en 
zonden gewandeld. U was er voortdurend in 
bezig. Uw hele leven werd erdoor bepaald. 
U voelde zich helemaal thuis in deze manier 
van leven. Wat houdt dat concreet in? U 
leefde voorheen overeenkomstig het tijdperk 
van deze wereld. Dat betekent: u hield zich 
aan de waarden en de normen die gelden in 
de samenleving, waarin de afgoden het voor 
het zeggen hebben en waarin voor God geen 
plaats is. Hoe kwam dat? U liet zich leiden 
door de aanvoerder van de macht in de 
lucht, dat is de duivel.

Er is geen verschil
Geldt dat ook voor kerkelijke mensen? Pau-
lus betrekt zichzelf hierin en ook alle gelovi-
gen uit de Joden. Hij zegt in vers 3: ‘Onder 
wie wij ook allen voorheen verkeerden, in 
de begeerten van ons vlees, door de wil van 
het vlees en de gedachten te doen’. Paulus 
dacht aanvankelijk dat er niets op hem aan 
te merken was. Hij was vroom en nauwgezet. 
Zijn ogen zijn echter opengegaan. Hij plaatst 
zichzelf nu naast de heidenen. Er is voor God 
geen verschil tussen de losbandige zondaar of 
de vrome zondaar. Bij beide gaat het om een 
levensstijl waarbij ons ik het voor het zeggen 
heeft. De begeerten van het vlees zijn verlan-
gens van de mens zonder God.  Er kan maar 
één ding van de mensen in Efeze en ook van 
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ons worden gezegd: ‘We waren van nature 
kinderen des toorns, evenals de anderen’.   

Levend gemaakt
Gelukkig zorgt de Heere tegenover het zwart 
van onze zonde voor het wit van Zijn ge-
nade. We horen over ‘maar’ (vers 4). Er zijn 
geen woorden voor te vinden. We kunnen 
alleen maar in sprakeloze verwondering en 
aanbidding op de knieën vallen. Wat bij ons 
onmogelijk is, is mogelijk is bij de Heere.        
De apostel spreekt van het wonder dat hem 
en de gelovigen in Efeze ten deel gevallen is. 
Er is sprake van een voorheen (vers 3). Er is 
een einde gekomen aan het oude leven en er 
is een nieuw leven gekomen. Het dood zijn 
behoort tot de verleden tijd. “Maar God, 
Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door 
Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft 
liefgehad, ook toen wij dood waren door de 
overtredingen, met Christus levend gemaakt 
(vers 4,5)’.
Wij kunnen onszelf hier niet naar toe wer-
ken. We kunnen wel verkeerde gewoonten 
veranderen. Ons slechte gedrag kunnen 
we verbeteren. Het echte leven kunnen we 
aan ons zelf niet geven. Leven is er door de 
Heere Jezus Christus Die de Opstanding 
en Het Leven is. Hij heeft de schuld van de 
zonde betaald voor de Zijnen. De dood heeft 
in Hem haar recht en macht verloren. De 
dood moest het van Christus verliezen. Dat 
is het geheim van Pasen. 

Het geheim: met Hem
Wat is dat geheim? We vinden het in het 
woord ‘met’. Hij heeft ons levend gemaakt 
met (!) Christus. Toen Christus is opgewekt, 
zijn wij met Hem opgewekt. Hoe kan dat, 
vraagt iemand? We waren nog niet eens 
geboren. Dat is waar. Dat woord ‘met’ wijst 

op de nauwe band tussen Christus en de 
gelovigen. Christus is het Hoofd en Zijn 
Gemeente is het lichaam. Hoofd en lichaam 
behoren bij elkaar. Waar het Hoofd is, daar 
is ook het lichaam. 
Toen Jezus opstond uit de dood, heeft hij al 
de Zijnen in beginsel meegenomen. Iemand 
vraagt: Hoe is dat werkelijkheid voor mij? 
Door de verbintenis met de Heere Jezus 
Christus. Als u het leven wil ontvangen, kom 
dan tot de Heere Jezus Christus. Op het 
moment dat u met de hand van het geloof 
Christus aanraakt, bent u levend voor God 
en zijn uw zonden vergeven. 
Weiger je om je je aan Jezus toe te vertrou-
wen? Dan blijf je in de dood. Wanneer 
je volhardt in je ongeloof, wacht zelfs de 
eeuwige dood. De Heere roept ons ertoe 
op: ‘Ontwaak u die slaapt en sta op uit de 
doden en Christus zal over u lichten (Efeze 
5: 14)’. Wanhoop nooit aan de mogelijkheid 
dat u levend kunt zijn. De stem van Jezus 
bereikte zelfs Lazarus, toen hij al vier dagen 
dood was. Hij maakt van een dode zondaar 
een levend christen. Jezus Christus is gisteren 
en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. 
Er komt door Woord en Geest een nauwe 
verbintenis met de Heere Jezus. Christus is 
uit het graf gekomen. Wij zijn met Hem uit 
het graf van de zonde gegaan. En nu leven 
we echt. Jezus zei: ‘Ik leef en u zult leven 
(Joh.14: 19)’.   
 
Ook u
Vaak lijkt het er ondanks deze verandering 
niet op in het leven van de gelovigen dat het 
Pasen is geweest. Zo vaak leven we onder de 
maat. We hebben dagelijks met de zwakheid 
van ons geloof en de boze lusten van ons 
vlees te strijden. Er is daarom een dagelijkse 
bekering nodig, het sterven van de oude 
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●  Bijbelstudie o.t.Ds. J.P. Nap

Het brandoffer
Leviticus 1(:1-17)

mens en het opstaan van de nieuwe mens 
(Efeze 4: 17-32).  
De grond van het leven ligt echter niet in ons 
geloof en in onze bekering. We worden niet 
geworpen op onszelf. Op wat wij doen of 
voelen. We worden geworpen op de levende 
Christus. Hij is de grond van ons behoud. 
Met Hem zijn we opgewekt. Kun je niet ge-
loven dat het ook voor u is. Paulus zegt: ook 
u. Ook u die zichzelf beschuldigt van tekort 
en gebrek. U die zegt: ik heb schuld en maak 
die schuld van mijn kant elke dag meer. Ook 
u. Je mag ontdekken: Wat een wonder om te 
mogen geloven dat de Heere ook met mij te 
maken wil hebben.  

Nog meer
Hij heeft ons niet alleen opgewekt, maar ons 
ook, zoals we lezen in vers 6, met Hem in de 
hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Hij 

heeft ons meegenomen naar de hemel. We 
zijn een hemelburger geworden. Nu zijn we 
nog op aarde, maar straks mogen we zijn in 
het huis van de Vader met de vele woningen 
om te zijn waar Christus is. 
Op aarde zijn we een vreemdeling. Veel 
maken we mee. De hele wereld en ook wij 
worden getroffen door de coronacrisis. Het 
leven ligt stil. Kerkdiensten kunnen niet op 
de gebruikelijke manier worden gehouden. 
Desondanks weten we door het geloof wat 
het is om met Christus te zijn. Ik ben met 
Hem gestorven, opgewekt en in de hemel ge-
zet. Ik mag zelfs weten dat Christus in mij is. 
Elders belijdt Paulus: ‘Ik leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij (Galaten 2: 20)’. De 
Heere beschermt Zijn Kerk in deze uitzon-
derlijke tijden. Hoe het ook gaat, Hij maakt 
het waar: ‘De Heere zal Zijn werk voor mij 
voltooien (Psalm 138: 8a)’.

Vers 1-2
adat Mozes door de Heere geroepen is 
(zie Bijbelstudie 1), spreekt de Heere 

tot hem. Vanwaar de Heere roept, wordt niet 
vermeld. Het spreken gebeurt vanuit de tent 
van ontmoeting. Dit is de tabernakel. Over 
de bouw daarvan horen we in Exodus. Mozes 
is tussenpersoon tussen de Heere en het 
volk Israël. Hij is middelaar. Maar gezien de 
zonden die de Schrift over Mozes vermeldt, 
is het duidelijk dat we een andere en betere 
Middelaar te verwachten hebben, namelijk 
Christus.
“Wanneer iemand van u…” Hier wordt het 

woord ‘adam’ gebruikt. Dit betekent ‘mens’. 
Daarom vertaalt de SV: “Als een mens uit 
u…” Het gaat inderdaad om een schuldig en 
zondig mens in de lijn van de eerste Adam. 
Uit het woord ‘wanneer’ blijkt dat het bij 
de in dit hoofdstuk genoemde brandoffers 
om vrijwillige offers gaat, naast de verplichte 
brandoffers die ’s morgens, ’s avonds en 
tijdens de grote feesten gebracht worden (Dr. 
G. van den Brink). 
Wat geofferd wordt, is niet willekeurig. Het 
zal een offer zijn van vee, namelijk van run-
deren of van kleinvee. Van de eigen kudde. 
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Niet een offer van wild. Ook geen ezels of 
andere onreine dieren. Het valt op dat in vs. 
2 de vogels nog niet genoemd worden; wel 
later in vs. 14.
In het vervolg van hoofdstuk 1 wordt het 
brandoffer nader omschreven. In de vol-
gende hoofdstukken komen aan de orde het 
graanoffer (SV: spijsoffer) (h. 2), dankoffer 
(h. 3), zondoffer (h. 4) en schuldoffer (h. 5).

Vers 3-9  Een rund
In het Hebreeuws heet het brandoffer een 
‘olah’, dat ‘opstijgen’ betekent. Door ver-
branding stijgt dit offer in rook op tot de 
Heere. Het wordt geheel verbrand, behalve 
de huid. Die is voor de priester, 7:8. In het 
Latijn heet dit offer ‘holocaustum’ (= geheel 
verbrand). Dit woord kennen we wel uit heel 
ander verband!
Het offer moet aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Het moet een mannetje zijn en 
zonder enig gebrek. En volgens vs. 5 een 
jong dier. Waarom een mannetje? Dat is 
sterker en voortreffelijker dan een vrouwtje. 
Dr. G. van den Brink citeert een verklaarder, 
die meent dat een mannetje juist minder is 
dan een vrouwtje, daar het vrouwtje moei-
lijker gemist kan worden wegens de melk 
en het baren van nageslacht. De beperking 
tot het mannetje is dan geen uiting van een 
patriarchale cultuur, maar een genadige 
beschikking van God. Hoe dan ook, het 
mannetje mag geen enkel gebrek vertonen. 
Het gaat niet om een afdankertje met een 
gebroken poot of dergelijke. Geloven kost 
wat. Uiteindelijk is alleen het offer van de 
Heere Jezus op Golgotha het offer waar geen 
enkel gebrek aan is. 

Vraag 1en 2:
1. Geloven kost wat. Hoe blijkt dit uit het 

voorschrift van het brandoffer? Hoe blijkt dit 
in onze tijd?
2. Op welke manier is de Heere Jezus geheel 
zonder gebrek? Vgl. de Evangeliën en ook 
bijv. Hebr. 9:14. Kan Hij dan genoeg zijn 
voor uw zonden?

De Israëliet moet het dier bij de ingang van 
de tent van ontmoeting aanbieden “om 
een welgevallen voor zich te vinden voor 
het aangezicht van de Heere”, vs. 3. Een en 
ander speelt zich dus af aan de oostkant van 
de tabernakel bij het brandofferaltaar. In de 
tabernakel is de Heere immers aanwezig, 
gesymboliseerd door de gouden ark.
Doel van het brandoffer is om een welge-
vallen van de Heere te ontvangen, nl. Zijn 
neerbuigende liefde en genadige ontferming. 
Dit is niet vanzelfsprekend, bijv. wanneer 
een gebrekkig dier geofferd wordt. En de 
profeten wijzen er op dat de levenswandel 
naar Gods Woord moet zijn.
Belangrijk is de handoplegging, vs. 4. De of-
feraar legt zijn hand op de kop van dat dier. 
“Legt” is nog te zwak uitgedrukt. Het be-
tekent zoveel als drukken op, naar beneden 
drukken. Met kracht. Dat mag je wel een 
uiting van het geloof in de Heere noemen. 
Voor óns betekent dit:
 ‘k Zal mijn hand op Jezus leggen,
 ‘amen’ op Zijn offer zeggen.
Bij deze handoplegging gaat het om identi-
ficatie. De offeraar wordt a.h.w. één geheel 
met dat offerdier. Dit symboliseert twee 
dingen. Ten 1e de overdracht van de schuld. 
Het dier sterft plaatsvervangend voor de 
offeraar. Bedenk daarbij dat bloed staat voor 
het leven. Het dier sterft om de offeraar te 
verlossen van zonde en schuld. Ten 2e gaat 
het ook om toewijding aan de Heere. Door 
op de kop van dat dier te drukken, geeft de 
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offeraar zich helemaal over aan de dienst aan 
God. En dit kan niet zonder het hart. De 
handoplegging is een ‘hartoplegging’. Met je 
hart belijd je je schuld en met je hart beloof 
je de Heere te dienen. En hoe komt die 
offeraar  daarbij? Door de kracht van Gods 
roepstem.
Hiermee is tegelijk aangegeven dat het 
brandoffer twee betekenissen heeft. En die 
zijn nauw aan elkaar verbonden. Het is aller-
eerst tot verzoening van de schuld. Dat lezen 
we aan het slot van vs. 4. Door de bloedstor-
ting is er vergeving. En het is tevens om je 
aan de Heere toe te wijden. Daarom wordt 
het dier ook helemaal verbrand.
Toch is over deze twee betekenissen bij de 
diverse uitleggers verschil van mening. Som-
migen ontkennen dat het om verzoening 
gaat. Maar vs. 4b is heel duidelijk. 
Wij brengen zulke brandoffers niet meer. 
Maar wij mogen wel Christus belijden als 
ons Brandoffer. Hij is het Lam dat de Heere 
voor Zich ten Brandoffer voorzag. Hij gaf 
Zichzelf totaal, als verzoening voor de zon-
den. Hij is geheel geofferd op het vloekhout 
van Golgotha.
En de Heere Jezus heeft Zich op die manier 
ook helemaal toegewijd aan God Zijn Vader.

Vraag 3 en 4:
3. Hoe kan men er toe komen zich aan de 
Heere toe te wijden? Wat houdt die toewij-
ding concreet in?
4. Blijkbaar moeten levenslang zonden 
beleden blijven worden. Waar vind je dit nog 
meer in de Schrift? Herkent u het ook in uw 
eigen leven?

Vanaf vs. 4 vernemen we het ritueel. Met 
“hij” in vs. 4, 5, 6 en 9 (‘men’) wordt de of-
feraar bedoeld. In vs. 5 lezen we dat hij zelf 

zijn meegebrachte jonge rund moet slachten. 
In vs. 6 dat hij het de huid moet afstropen 
en het dier in stukken moet delen. Bedoeld 
zal zijn: in zijn natuurlijke stukken uit elkaar 
laten vallen: de poten, de kop, het lijf. En in 
vs. 9 staat dat hij de ingewanden en poten 
moet wassen met water.
Zo heeft dus de offeraar zelf een taak. Wat 
valt daarbij op? Dat hij allemaal dingen 
moet doen die niet direct met het altaar te 
maken hebben. Want bij het altaar kom je 
meer direct bij God. Daar is een taak voor de 
priesters. Voor de zonen van Aäron.

Wat moeten de priesters doen? Nadat het 
dier is geslacht, moet de priester met het 
bloed naar het altaar gaan en het daar 
sprenkelen, vs. 5. Ook moeten de priesters 
het altaar verder klaar maken: vs. 6 e.v. Eerst 
het hout er op; dan de stukken vlees; en ook 
het vuur. En als laatste zal de priester alles in 
rook laten opgaan.
Het brandoffer, ook vuuroffer genoemd, is 
een aangename geur voor de Heere, vs. 9. 
Dit wijst op een rustgevende geur of reuk. 
D.m.v. dit totale offer komt er vrede tus-
sen de heilige God en de zondige mens. Dit 
geldt op een nog veel rijkere manier van het 
offer van de Heere Jezus. Zie Ef. 5:2. 
Tegelijk gaat het bij deze handeling dus ook 
om de toewijding aan de Heere. Door de 
totale verbranding geeft de offeraar zich he-
lemaal over aan de dienst aan God. In totale 
toewijding.

Vers 10-13  -  Kleinvee
Hier gaat het over het brandoffer van het 
kleinvee. Het offeren van een schaap of geit 
verloopt evenals het offeren van het rundvee. 
Maar terwijl in het voorgaande nog geen 
gedetailleerde plaatsaanduidingen vermeld 
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Alarmbel
waalgeesten leggen een bom onder het 
fundament van de gemeente. Het ge-

vaar komt van binnenuit. De menswording 
van Christus wordt geloochend. Een hard-
nekkige ketterij, evenals de ontkenning dat 
Hij God is en bleef. 
God is licht, er is in Hem geen stipje duister-
nis. De HSV laat terecht het lidwoord ‘een’ 
weg. God is niet ‘een’, maar ‘hét’ licht. Beter 
nog: licht. Zonder lidwoord.

De dwaalgeesten beweren dat ‘de god’ van 
het Oude een andere was dan die van het 
Nieuwe Testament. Vol duistere kanten. Jo-
hannes weerlegt dat. 
Licht is Gods wezenskenmerk. Altijd ge-
weest. Het doortrekt Zijn eigenschappen en 
daden. 

Handel en wandel
Het woordje ‘licht’ schrijft Johannes 23 maal 

●  Bijbelstudie n.t.Ds. J. Belder

Johannes: wachter op Sions muren
1 Johannes 1:1-2:11

D

werden, volgen die hier wel. De plaats waar 
het dier geslacht wordt, is nl. ten noorden 
van het brandofferaltaar, vs. 11. Overigens 
is het koperen wasvat ten westen, de opgang 
tot het altaar ten zuiden en de hoop voor de 
as ten oosten van het altaar, vgl. ook vs. 16.
Het woord over de verzoening ontbreekt 
hier, evenals de handeling van de handopleg-
ging en het wegnemen van de huid. Onge-
twijfeld kunnen we deze dingen er wel bij 
denken. Het gaat immers om eenzelfde soort 
brandoffer.

Vraag 5:
Een vrijwillig offer kent ook grenzen. Je 
hoeft niet altíjd te offeren. Bovendien heeft 
het te maken met je mogelijkheden: rundvee, 
kleinvee of vogeltjes. Probeer dit te concreti-
seren voor het heden.

Vers 14-17  -  Vogels
De offergave kan ook van vogels zijn. De 
reden zal dan wel te maken hebben met 

de mindere financiële draagkracht van de 
offeraar, zie ook 5:7. De bedoeling en de 
betekenis zijn er echter niet minder om. Er 
wordt alleen van een offer van duiven ge-
sproken; andere vogels komen blijkbaar niet 
in aanmerking. Ik vermeld nog de opmer-
king van Calvijn over de vogels: “waarover 
niet veel waardevols te zeggen is, naar het mij 
toeschijnt”.
Het valt op dat de priester nu alle handelin-
gen verricht. Dr. B. Maarsingh verklaart dit 
door de vraag te stellen: “Hoe zou een ar-
beidsverdeling in de praktijk moeten plaats-
vinden?” Omdat een duif nl. zo klein is.

Vraag 6:
Artikel 25 van de Ned. Geloofsbelijdenis 
belijdt dat de ceremoniën van de wet opge-
houden hebben met de komst van Christus. 
Toch hebben zij nog wel een betekenis. Hoe 
past u dit voor uzelf toe op het brandoffer?

Zingen: Ps. 40:4
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in zijn oeuvre. Gaat het over Jezus, dan 19 
keer. In deze brief verwijst het naar God. 
Maar Jezus is Zijn licht in deze wereld! In 
Hem zien wij de Vader (Joh. 12:45; 14:7-
13). Hij is Gods spiegelbeeld, afstraling van 
’s Vaders heerlijkheid (Hebr. 1:3). Johannes 
speelt – anders dan de dwaalgeesten – Oude 
en Nieuwe Testament niet tegen elkaar uit, 
evenmin de Vader tegen de Zoon.
‘God is licht.’ Dat Licht zoekt ons op. Maar 
het brengt ook heel wat aan het licht: onze 
eigen duisternis. Het onthult wat wij verbor-
gen willen houden. 
God zoekt gemeenschap. Hij neemt het initi-
atief. Er zou anders niets gebeuren.
De Bijbel is praktisch. Daarom ook die 
aandacht voor onze levenspraktijk, waar de 
Heere meer belangstelling voor lijkt te heb-
ben dan voor bekeringsverhalen … 

Evangeliehart
‘Als wij …’ (1:6, 8, 10). Drie dwalingen wor-
den weerlegd. Beweringen die niet kloppen.
Het woordje ‘maar’ in vers 7 contrasteert 
met het voorgaande. Wandelen met God 
is wandelen in het licht (Henoch, Noach). 
Niet incidenteel, maar onafgebroken. Een 
kwestie van vertrouwelijke omgang met 
Hem hebben. Dat wordt merkbaar op ieder 
levensterrein. Ook hoe ik omga met voor- en 
tegenspoed, met gezondheid en ziekte. Het 
zet alles in ander licht. 
Gemeenschap met God en gemeenschap met 
elkaar, horen bijeen (1:7; 3:11,23; 4:7,11). 
Er is een gezamenlijke band. Het laatste als 
uitvloeisel van de gemeenschap met de Vader 
en de Zoon.
De dwaallichten onttrokken zich aan de ge-
meente. Ze kozen voor kringen van gelijkge-
zinden en keken neer op anderen. 
Wandelen in het licht betekent niet dat een 

gelovige nooit meer in de duisternis terecht 
kan komen. De Bijbelheiligen waren gered, 
maar konden nog wel struikelen. Wanhoop 
echter nooit aan Gods genade (1:7b). 
‘Kinderkens / lieve kinderen’ (2:1) – meer-
voud! – ‘als / indien iemand …’ – enkel-
voud! – ‘gezondigd heeft … Wat moet ik? 
Toevlucht nemen tot het verzoenend bloed. 
Tot Jezus Christus, onze Voorspraak (2:1), 
letterlijk ‘de erbij geroepene’. In het Grieks 
‘Parakleet’. Advocaat is te mager, want Hij 
doet meer dan verdedigen. Hij identificeert 
Zich met wie Hem te hulp roept.
Maar zonden moeten wel beleden (1:9) en 
niet verzwegen worden. Wij blijven zonda-
ren. Maar omdat de Heere rechtvaardig is en 
trouw aan Zijn Woord en beloften, vergeeft 
Hij graag. Hier raken we het hart van het 
Evangelie, Gods hart.
Vers 10 is conclusie, samenvatting en toespit-
sing van het voorgaande.
Christus is een verzoening, niet alleen voor 
ónze zonden, maar voor die van de hele we-
reld (Titus 2:14; Hebr. 9:14). Daar aan twij-
felen is God tot leugenaar verklaren.

Herkenbaar
Voor Johannes is onze levenswandel een 
onbedrieglijk geloofskenmerk, zonder dat 
het christenleven opgaat in regeltjes. Gods 
geboden zijn niet afgeschaft, maar vinden 
hun eenheid in het liefdegebod. Wie kan ons 
beter de wet lezen en leren dan Christus? Hij 
heeft er slechts enkele woorden voor nodig 
(Matth. 22:37-39). Denk aan een eclips met 
twee brandpunten: God liefhebben en de 
naaste. 
‘Het in acht nemen / bewaren van Zijn gebo-
den’ houdt ten nauwste verband met het ‘in 
Hem zijn’ of ‘blijven’ (41 X in het evangelie, 
25 X in de brieven; cf. Joh. 15). Aanduiding 
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van een innige relatie. Hem kennen bewaart  
voor veel kwaad, twijfel en onzekerheid, 
maar een slordige levenswandel breekt je 
geloofszekerheid af.
Wie van vergeving leeft, kan niet meer in de 
zonde leven. Als we dicht bij Christus leven, 
stuwt de Wijnstok Zijn sappen in ons om-
hoog. Zo wordt de liefde van God volmaakt 
in ons, aldus Johannes (vs. 5). Wellicht 
bedoelt hij: die bereikt haar doel (‘telos’) 
doordat we daders van het Woord werden. 
Daarbij is Christus het absolute voorbeeld. 
‘Zoals Hij gewandeld heeft …’ Vol van ge-
hoorzaamheid, zelfverloochening en nede-
righeid. Hij had geen lange tenen, wel een 
ruim hart. Hij was niet snel aangebrand, wel 
vergevingsgezind.
Dat is waar de wereld ons aan moet herken-
nen. 

Reflectors
‘Broeders’, schrijft Johannes (1:7). In de 
oudste handschriften: ‘geliefden’. De NBV 
koos voor ‘geliefde broeders en zusters’, een 
compromis. 
Johannes werkt graag met contrasten: licht 
- duister, liefde - haat, oud - nieuw. Maar 
komt hij in het vervolg (vs. 7 en 8) niet met 
zichzelf in tegenspraak? Geeft hij nu wel of 
niet een nieuw gebod? ‘wederom’ (SV) in 
vers 8 kan ook betekenen: ‘toch’, ‘alhoewel’, 
of: ‘anderzijds’. Johannes houdt het  - anders 
dan de dwaalgeesten – bij de ‘oude, beproef-
de waarheid’, die zijn lezers kennen vanaf het 
moment dat ze christen werden. 
Het nieuwe is dat Christus dit gebod voor 
100 procent voorleefde en vervulde. 
Let op Hem en je weet: zo ziet liefde eruit 
(Joh. 13:34).
‘ … een nieuw gebod dat waar is in Hem en 
in u …’ (1:8).’ Letterlijk: ‘het is werkelijk-

heid in Hem en in u.’ Johannes ziet wat het 
evangelie in mensenlevens doet. De gelovi-
gen die hij schrijft reflecteren de liefde van 
God en Jezus Christus. Hét onderscheid met 
alle valse belijders. 
Is de liefde in hen dan volmaakt …? ‘De 
duisternis gaat voorbij (tegenw. tijd) – is be-
zig voorbij te gaan - en het ware licht schijnt 
reeds’ (2:8). Er is een beslissende wending 
gekomen. 
Vers 8 wordt hierna nader uitgewerkt.
Wie zijn naaste haat (1:9) - hem minacht, 
aan hem voorbijleeft, geen acht op hem slaat 
-  verkeert in het duister. Haten en duisternis 
zijn tweelingen, evenals licht en liefhebben.
Vers 10 is lastig. De woordjes ‘ergernis’ (SV) 
of ‘struikelen’ (HSV) vertolken het Griekse 
‘skandalon’, het beeld van een val. Van iets 
waar je in trapt, over struikelt, of in verward 
raakt (zie Matth. 16:23!). In het duister kan 
dat zomaar gebeuren, met alle gevolgen van 
dien. Je wordt ook gemakkelijk een struikel-
blok voor anderen. Je trekt wie niet vaststaat 
door het geloof zonder veel moeite mee in je 
val. Wie wil voor een ander een obstakel 
zijn …?
Blijven in het licht, is blijven in het Woord 
van God. Is blijven in het evangelie en in de 
liefde van Christus.
Dat werkt wat uit! Ook naar mensen die ons 
niet liggen. 

Vragen en opdrachten
1. Een christen is herkenbaar aan zijn praat, 

daad en gewaad? Reageer daar op.
2. Lees Zondag 32 en hoofdstuk 5, artikel 

10 van de Dordtse Leerregels. Lastig: Hoe 
word ik van mijn geloof verzekerd?

3. Gebrek aan liefde onder christenen breekt 
de werfkracht van de kerk. Is dat waar? 

4. Er moeten ketterijen onder u zijn, schrijft 
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Paulus (1 Kor. 11:19). Hoezo?
5. Wat betekent ‘onze wandel’ in bijbels licht 

(2 Kor. 5:7, Ef. 5:2 en Kol. 2:6)?
6. Wat moet je doen als je door zwakheid in 

zonden valt? Wat is zwakheid?

Voor de volgende afleveringen:
1, 2:12-27
1, 2:28-3:13
1, 3:14-24
1, 4:1-21
1, 5:1-13
1, 5:14-21

2 Johannes
3 Johannes

Literatuur
Belder, J. De brieven van Johannes, 12 
bijbelstudies. Heerenveen, 2017 (met uitge-
breide literatuurlijst). 
Bette, J.C., G. van den Brink, H. Courtz en 
G.A. van Veelen. Studiebijbel.. Veenendaal, 
2000.
Estrik, .W. van. Brieven van Johannes. Gou-
da, 2012.

●  OrganisatienieuwsC.D. Groenendijk

Huishoudelijke vergadering
De volgende punten n.a.v. de Huishoude-
lijke vergadering die niet kon doorgaan: 

Op 19 maart 2020 is naar elke vereniging via 
de mail of per post de volgende brief verzon-
den:

Aan de besturen van de Hervormde Man-
nenverenigingen

Geachte broeders,
Zoals u weet heeft de overheid tot 6 april alle 
bijeenkomsten met meer dan 100 personen 
(later is dit 30 personen geworden) verboden 
in verband met het coronavirus. Dat bete-
kent dat de Huishoudelijke Vergadering op 
DV zaterdag 4 april NIET door kan gaan. 
Om de vergadering op te schuiven, lijkt ons 
niet handig. We weten niet wanneer we dan 
wel bij elkaar kunnen en mogen komen.
Daarom hebben we als Hoofdbestuur het 
volgende besloten:
1) Verkiezing Hoofdbestuursleden
 - Graag de stembiljetten invullen en deze 

terug sturen vóór 4 april. Dit kan op twee 
manieren: inscannen via de mail of via de 
post sturen naar: 

 dhr. C. D. Groenendijk, Koolmees 35, 
2986 VB Ridderkerk. 

 Email: c.d.groenendijk@hetnet.nl
2) Jaarverslag 2019 van de penningmees-

ter/ begroting 2020
- Geef aan of uw vereniging akkoord gaat 

met de contributieverhoging van 1 euro: 
van 15 euro naar 16 euro per jaar.

- Het verslag van de kascontrole zullen we 
opnemen in de Hervormde Vaan.

- Opmerkingen en vragen kunt u mailen 
naar: Email: jvancapelleveen@solcon.nl

3) Jaarverslag 2019 secretaris
- Vragen of opmerkingen hierover kunt u 

mailen naar: Email: ds.j.vandijk@hetnet.nl
4) Nieuwe adresboekje Mannenbond
- Het nieuwe adresboekje wordt opgescho-

ven naar de Toerustingsdag in oktober 
2020 DV.

We hopen dat we op deze manier uitvoer 
kunnen geven aan de belangrijkste punten 
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van de huishoudelijke vergadering. Wat be-
langrijker is: dat we uitvoer geven aan onze 
roeping om te bidden dat God de middelen 
zegent die nodig zijn om het coronavirus te 
bestrijden, voor de kwetsbaren en voor ieder 
die op welke wijze erdoor getroffen wordt.
                            
1. De stembiljetten zijn ontvangen en ge-
teld en de uitslag is als volgt:

Ds. J.H. Lammers   103x   
68 via mail en 35 via de post

Ds. B.J. van Assen      1x    via de post
Ds. E. de Mots        103x   

68 via mail en 35 via de post
Ds. P.D. Teeuw           1x    via de post
Ds. A. Snoek           103x  

 68 via mail en 35 via de post
Ds. L. Hak                   1x   via de post

Ds. J.H. Lammers - Ds. E. de Mots - Ds. A. 
Snoek zijn d.m.v. van deze uitslag verkozen 
voor een nieuwe periode van 3 jaar.   

De tegenkandidaten hebben een mailbericht 
ontvangen dat ze niet zijn verkozen en wij 
danken hen dat ze als tegenkandidaat be-
schikbaar waren.

2. Contributieverhoging: 
Eén vereniging is tegen de verhoging en de 
andere verenigingen die gereageerd hebben 
zijn voor om de contributie te verhogen met 
1 euro: van 15 euro naar 16 euro per jaar. 
Per ingaande van 2020 is de contributie nu 
16 euro per jaar.

- Het verslag van de kascontrole zullen we 
opnemen in de Hervormde Vaan.
Dit jaar zijn de volgende verenigingen aan de 
beurt voor de controle “ Schrift en Belijdenis” 
uit Ridderkerk-Bolnes en “Onderzoekt de 
Schriften” uit Ridderkerk – Slikkerveer. Het 
is nog niet mogelijk geweest om bij elkaar te 

komen voor de kascontrole. Zodra dit moge-
lijk is, komt er een verslag in de Hervormde 
Vaan. 

Vragen n.a.v. de jaarrekening en verhoging 
van de contributie:
Verhoging van contributie naar 16,00 euro 
vinden wij niet nodig gelet op het aanwezige 
vermogen van 47.852,00 euro.
Naar onze beleving zou deze reserve eerst best 
nog wat naar beneden kunnen.
Een tip voor de penningmeester, de “Onkos-
ten Bondsdag” zouden misschien ook “On-
kosten Toerustingsdag” kunnen heten.
Een bijkomende vraag voor ons is: is er meer 
inzicht/specificering te geven waar de posten 
“Diverse kosten” en “Reiskosten HB e.a. + 
secretariaat” uit bestaan?

Antwoord n.a.v. de vragen:
Wat betreft de begroting zou de exploitatiere-
kening van de Mannenbond in 2020 op een 
verlies uitkomen. Om dat te voorkomen heeft 
het bestuur besloten de contributie met slechts 
1 euro te verhogen om zo uit de rode cijfers 
te blijven. De vorige contributieverhoging 
dateert van 2015. In het vermogen van 47.852 
euro is een bedrag begrepen van 10.885 euro. 
Dit betreft de reservering voor de Themadagen 
en de gelden van twee streken en een mannen-
vereniging ‘Schrift en Belijdenis.’

De vraag van de reiskosten HB-leden. 
In 2019 zijn er een behoorlijk aantal streek-
vergaderingen geweest. We proberen als 
HB-leden met elkaar mee te rijden om zo de 
kosten te drukken. Het grootste bedrag is de 
kilometervergoeding van 4.996,75 euro.

De diverse kosten bestaan uit Representatie-
kosten 545 euro, Bankkosten 448,99 euro, 
Portokosten 821,21 euro, Website onderhoud 
590,80 euro, PR & Ledenwerving 267,91 
euro en WEB (blad Opvoedingsbron) bij-
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drage 850 euro. Het totaal van diverse kosten 
zijn 3.523,91 euro

3. Jaarverslag 2019 secretaris
Vragen of opmerkingen n.a.v. het jaarverslag 
waren er niet.

4. Nieuwe adresboekje Mannenbond
Het nieuwe adresboekje zal verschijnen op 
de Toerustingsdag op DV 31 oktober 2020 
in Putten.
Als dit niet kan plaatsvinden i.v.m. afspraken 
coronavirus wordt bekeken hoe het dan inge-
vuld zal worden.

Zijn er vragen neemt gerust contact op.

●  Overlijdensberichten

En nu, wat verwacht ik, Heere?
Mijn hoop, die is op U!

Psalm 39 vers 8

Wij kregen het droeve bericht van het 
overlijden van ons gewaardeerd lid

BEREND EENKHOORN

in de leeftijd van 80 jaar.

Vanaf de oprichting van onze vereni-
ging was hij een trouw en meelevend 
lid en heeft zich ruim 10 jaren met de 
liefde van zijn hart ingezet als bestuurs-
lid en secretaris van onze vereniging.
De Heere schenke Zijn troost en nabij-
heid in bijzonder aan zijn vrouw, kin-
deren, klein- en achterkleinkinderen en 
verdere familie.

Mannenvereniging ‘Calvijn’

Genemuiden, 31 maart 2020

‘Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van de dood,

volkomen uitkomst geven’         
Psalm 68 : 10 (berijmd)

Op 2 april 2020 heeft de HEERE op 
Zijn tijd weggenomen, ons trouw en 
meelevend lid, ook jaren als bestuurs-
lid, zijn leven leggend in de handen 
van zijn HEERE en Heiland

BEREND DE WiTTE

in de leeftijd van 79 jaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen de 
troost en nabijheid van de Heere toe.

Bestuur en leden van  
Mannenvereniging 
‘Schrift en Belijdenis’

Rouveen, april 2020

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijziging in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren: 
1) Het adres van de voorzitter van de MV ‘Eben 
Haëzer’ te Uddel (blz. 25) is gewijzigd: 
dhr. P. Ploeg, Veenkamp 78, 3888 LJ Uddel.
                          
Met vriendelijke dank voor uw medewerking,

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

●  Organisatienieuws
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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@hetnet.nl

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)
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

Met droefheid geven wij u kennis dat 
de HEERE op 4 april 2020 uit ons 
midden heeft weggenomen ons trouw 
en meelevend lid

TEuN BRuSSAARD 

in de leeftijd van 71 jaar.

De Heere schenke Zijn troost aan zijn 
vrouw, kinderen en familie.

Bestuur en leden van de
M.V. ‘Onderzoek de Schriften’
te Oud-Beijerland

Oud-Beijerland, april 2020

Met droefheid geven wij kennis van 
het overlijden van ons rustend erelid en 
oud-voorzitter broeder
 

BERT DEN TOOM
 
in de leeftijd van 89 jaar.
 

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

Bestuur en leden Mannenvereniging 
‘Rondom het Woord’, Zwijndrecht

 

Zwijndrecht, 22 februari 2020
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Edward Lawrence, 
Opvoeden in gods-
vreze, (Oorspronke-
lijke titel: 
Parent’s Concerns 
for their Unsaved 
Children) De Ba-
nier 2019, 120 blz., 
prijs € 12,95 ISBN: 
9789087181819 
 
Wat kan het ouders 

een verdriet geven als een zoon of dochter de 
Heere en Zijn dienst de rug toekeert. De En-
gelse predikant Edward Lawrence (1623-1695) 
wist daar ook van. Hij schreef een boekje 
waarin hij godvrezende ouders vanuit Spreuken 
17:25 raad geeft hoe zij hun kinderen naar 
Gods wil kunnen opvoeden. Tegelijk waar-
schuwt hij afgedwaalde kinderen terug te keren 
en te luisteren naar de stem van God. Het boek 
begint met twee indringende brieven, waarvan 
een aan zijn eigen kinderen. ‘Jullie moeten het 
ver beneden je waardigheid achten om je zelf 
iemand anders te geven dan aan God.’ 
Een boek vol Bijbelse raadgevingen waarin de 
bewogenheid met het zielenheil van kinderen 
indringend doorklinkt.       C.D. Groenendijk

Steef Post, Open-
baring begrijpen, 
leeswijzer bij het 
laatste Bijbelboek, 
uitgeverij De Banier  
Apeldoorn, 2019, 144 
blz., €11,95.

Steef Post beseft dat 
zijn boek geen studie 
is van een deskundige. 
Hij vergelijkt zichzelf 

met een leerling die een moeilijke wiskundeop-
dracht beter kan uitleggen dan de docent die 
er jaren voor heeft gestudeerd. Het boek begint 
met zeven leeswijzers die hij overneemt van 
William Hendriksen, een bekende hoogleraar 

Nieuwe Testament. De uitgangspunten gidsen 
de lezer hoofdstuk voor hoofdstuk door het Bij-
belboek. Hierbij gaat de auteur niet uit van hen 
die de Openbaring lezen als een spoorboekje, 
waarbij je precies weet wanneer er iets gebeurt. 
Het bijbelboek is cyclisch te lezen waarbij 
dezelfde perioden steeds worden beschreven 
vanuit een ander gezichtspunt. Verder dient 
ter rekening gehouden te worden met symbo-
liek. Dit brengt de auteur ertoe om de duizend 
jaren en de ontbinding van satan in hoofdstuk 
20 te zien als de periode tussen hemelvaart en 
wederkomst. Dit gaat in tegen de chiliasten die 
geloven dat er letterlijk een periode van duizend 
jaar vrede zal aanbreken. De belangrijkste 
boodschap van het bijbelboek is dat we ons 
tot de Heere bekeren. De tijd is nabij. Het is 
anderzijds een boek van bemoediging, volhar-
ding en troost voor wie Hem liefheeft. Aan de 
hoofdstukken zijn gespreksvragen toegevoegd, 
zodat het boek ook goed bruikbaar is voor 
gespreksgroepen. Mannenverenigingen kunnen 
mijns inziens hun winst doen met deze mooie 
en eenvoudige uitleg van het laatste bijbelboek.

J.H. Lammers

Ds.W. Silfhout, Drie 
grote Joodse feesten, 
uitgeverij De Banier te 
Apeldoorn, 2019, 101 
blz., prijs €14,95.

In dit boek behandelt 
de auteur de Joodse 
feesten Pesach (Pasen), 
Pinksteren (Shavoeot) 
en Loofhuttenfeest 
(Soekot). Hij beschrijft 

hoe de feesten zijn ontstaan, hoe ze worden 
gevierd, hoe dat vandaag onder het Jodendom 
is en wat ze betekenen voor ons als christenen. 
Het is niet de bedoeling van de auteur om 
christenen aan te zetten tot het houden van de 
oudtestamentische inzettingen. Ze zijn immers 
in Christus vervuld. Dat neemt niet weg dat 
onze feesten in directe relatie staan tot de drie 
grote Joodse feesten. Wel hebben ze een andere 
invulling gekregen. Op het Paasfeest denken 

●  Boekbesprekingen
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Joden aan de uittocht uit Egypte, wij aan het 
lijden, sterven en de opstanding van de Heere 
Jezus. Op het Pinksterfeest denken Joden terug 
aan de wetgeving op de Sinaï. Als oogstfeest 
heeft het zijn vervulling gekregen in de uitstor-
ting van de Heilige Geest. Het Loofhuttenfeest 
heeft in de christelijke kerk geen invulling 
gekregen, al zijn er christenen die zeggen dat er 
vele redenen zijn om dat wel te doen. Een aan-
vankelijke vervulling is er, wanneer het Woord 
van God vlees wordt en Zijn tent onder ons 
opslaat (Johannes 1: 14). Definitief is het op de 
dag van de wederkomst, wanneer er een grote 
schare zal zijn die niemand tellen kan uit Joden 
en heidenen. Zij zullen bekleed zijn met lange 
witte klederen en palmtakken in hun hand. Het 
Halleluja zal tot in der eeuwigheid klinken. Het 
Lam zal hun Leidsman zijn tot levende fon-
teinen der wateren en God zal alle tranen van 
hun ogen afwissen (Openb.7). Het boek helpt 
ons om vanuit het Oude Testament tot meer 
kennis van de Heere Jezus Christus te komen.                                      
J.H. Lammers 

Opwekkingsmuziek, ds. 
J.M.D. de Heer, De Banier 
2019, 96 blz., prijs € 5,95 
ISBN: 9789087182496 

Opwekkingsmuziek neemt 
harten van jongeren en 
volwassenen in. De muziek 
doet een appel op het ge-
voel. Teksten van Opwek-

kingsliederen, Sela, Gerald Troost en Christian 
Verwoerd raken harten. Mensen ervaren kracht 
en troost als ze zich onbegrepen en eenzaam 
voelen, of zich tekort voelen schieten. Velen 
vinden zo steun in opwekkingsmuziek. Deze 
muziek vindt in steeds meer kerken ingang, zo-
wel in als buiten de eredienst. Het is belangrijk 
om Gods Woord naast elk lied, dus ook naast 
opwekkingsmuziek te leggen. Hoe spreekt de 
Bijbel over emoties? Welke plaats hebben zonde 
en genade, schuld en verzoening in de Bijbel 
en in opwekkingsmuziek? Welk beeld van God, 
onszelf en Christus draagt opwekkingsmuziek 

over? Blijven Bijbelse kernzaken over als de 
emoties voorbij zijn?
Ds. J.M.D. de Heer is predikant van de 
Gereformeerde Gemeente te Middelburg-
Centrum. Hij verdiept zich al lange tijd in 
de evangelische beweging en schreef daar-
over boeken.

C.D. Groenendijk

“Waarom duidt u 
deze tijd niet?”, ge-
schreven door drs. C. 
Blenk, 254 blz, prijs 
19,95 euro. Uitgeverij: 
de Banier, Apeldoorn 
2020. 
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levensverhaal. Drs. Blenk beschrijft in dit 
boek zijn levensverhaal. Zijn wortels liggen 
in de Gereformeerde gemeente in Vlaar-
dingen. Hij schrijft over zijn familie en 
gezin. Over zijn studie geschiedenis en zijn 
studie theologie. Hij beschrijft hoe hij tot 
het predikantschap geroepen is en hoe hij 
in de Hervormde kerk een plaats van God 
gekregen heeft. Hij schrijft over de gemeen-
ten die hij mocht dienen in de kerk; over de 
kerkhistorische reizen die hij gemaakt heeft; 
de twee Wendes die hij meemaakte: de be-
vrijding van 1945 en de val van de Muur 
in 1989, over oecumene, het belang van 
actuele prediking om deze tijd te duiden in 
het licht van het Evangelie, enz. Dat laatste 
is de kern van dit boek en de oproep om 
de tijd te duiden, klinkt door heel het boek 
heen. Door zijn levensverhaal loopt een 
rode draad, zoals hij dat zelf noemt en dat 
heeft te maken met zijn studie geschiede-
nis en theologie: kerk en theologie mogen 
niet met de rug naar de wereldgeschiedenis 
toestaan, maar uiteindelijk is het eeuwig 
Evangelie bepalend voor nu en voor de toe-
komst.  De schrijfstijl is kenmerkend voor 
de schrijver: kort, bondig en puntig.  
Aanbevolen!                                     J.v.Dijk


