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Corona
Sinds 25 september zijn maatregelen versoepeld zodat er weer meer kerkgangers in onze 

erediensten aanwezig zijn. We zijn dankbaar dat ook het werk op de Mannenverenigingen kan worden 
voortgezet. De zorgen over het aantal besmettingen zijn echter niet weg. Op dinsdag 2 november zijn de 
maatregelen weer aangescherpt. Voorzichtigheid blijft geboden. 

Afscheid
Op de digitale Toerustingsdag op zaterdag 30 oktober namen we afscheid van dhr. C. Oosterom en 
ds. J. P. Nap. We hebben hen en ook de nieuwe Hoofdbestuursleden, die zichzelf in De Hervormde Vaan 
reeds hebben voorgesteld, de zegen van de Heere toegezongen. In dit nummer van De Hervormde Vaan 
zien we terug op het afscheid. 

Wisseling van taken 
Vanwege de wisselingen in het Hoofdbestuur zijn de taken opnieuw verdeeld. Bekend is dat 
dhr. A. Kreijkes onze eerste penningmeester is geworden. Ds J.M. Molenaar werd de tweede voorzitter en 
is nu tevens lid van de Werkgroep Educatief Beraad. Ds. A. Snoek is afgevaardigde geworden naar het 
Zevenbondenberaad. Ds. H.J.T. Lubbers heeft zitting genomen in de commissie Themadagen. We wen-
sen de broeders Gods zegen toe bij de nieuwe taak. 

Terugblik Toerustingsdag
We zien terug op de digitale Toerustingsdag. We werden d.m.v. twee lezingen van Ds. A.J. van den Herik 
vanuit het laatste Bijbelboek bepaald bij de toekomst. Helaas is de opname gedeeltelijk gelukt. U kunt de 
Toerustingsdag niet in zijn geheel meer terugkijken. Dat vinden we heel erg jammer. Wel is er een boekje 
met de twee lezingen beschikbaar. Die is te bestellen bij de tweede secretaris. Mijn overdenking is in dit 
nummer afgedrukt. We hopen dat we elkaar volgend jaar weer mogen ontmoeten, tenzij (om in de sfeer 
van de Toerustingsdag te spreken) de Heere Jezus teruggekomen is.  
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ls wij iemand willen ontmoeten, dan 
gaan wij naar het huis van die persoon 

en drukken op de bel. Gaat de deur niet 
meteen open, herhalen we het. We komen 
graag in het huis van onze vrienden. Het huis 
van iemand aan wie we een hekel hebben, 
gaan we het liefst voorbij. Christus klopt op 
de deur van het hart van mensen die met 
Hem niets te maken willen hebben. 

Buiten de deur
De apostel Johannes is verbannen naar het 
eiland Padmos. Hoewel hij leeft in een isole-
ment, weet hij zich verbonden met de gelo-
vigen die de Naam van de Heere aanroepen. 
Hij krijgt op zondag, de dag des Heeren, een 
openbaring van Jezus Christus. Die geeft 
hem de opdracht om te schrijven aan zeven 
gemeenten. Het getal zeven is het getal van 
de volheid. Christus schrijft aan de kerk van 
alle tijden en plaatsen. Ook wij worden van-
daag aangesproken in de brieven. De brieven 
zijn actueel met het oog op onze situatie. Wij 
letten vooral op de brief van Laodicea.
In een brief staat altijd een adres en een af-
zender. Het adres is de engel van de gemeen-
te. Waarschijnlijk wordt daar de voorganger 
van de gemeente mee bedoeld. Deze heeft 
de taak om het geschrevene aan de gemeente 
voor te lezen. De afzender is Christus Zelf. 

Hij geeft Zichzelf te kennen met drie heer-
lijke titels. Zijn woorden hebben een ernstige 
klank. Hij zegt: ‘Ik ken uw werken’ (vers 15). 
Zijn de gemeenteleden tevreden met zich-
zelf en met hun gemeente? Het oordeel van 
Christus is anders dan hun eigen oordeel. 
De gemeente is ondanks alles wat er gebeurt 
lauw te noemen.
Het water dat via een aquaduct uit warme 
bronnen acht kilometer verderop stroomde, 
was lauw tegen de tijd dat het Laodicea be-
reikte. Zo is het met de gemeente van Laodi-
cea. De Heere Jezus krijgt een akelige smaak 
in de mond van deze gemeente. De kracht 
is eruit. Ze staan niet meer persoonlijk in 
vuur en vlam voor de Heere Jezus Christus. 
De geest van de wereld heeft de gemeente 
in bezit genomen. De Heere Jezus wordt 
wel genoemd, maar is overbodig geworden. 
In feite heeft men in de gemeente Christus 
buiten de deur gezet, terwijl men Hem met 
de mond nog steeds belijdt.
Hoe was het zover gekomen? Dat gaat niet 
van de ene op de andere dag. Door voor-
spoed trad er langzamerhand verslapping op. 
Er ontstond zelfgenoegzaamheid.  Is het bij 
ons anders? Laten we eerlijk zijn. Wij allen 
hebben Jezus, Die de Hoofdbewoner dient te 
zijn van ons hart en van de gemeente, buiten 
de deur gezet. Hij zou alle reden hebben 

●  Meditatie

A

De Heere Jezus klopt op 
de deur van ons hart

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 
bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij 

(Openbaring 3: 20)

Ds. J.H. Lammers
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om bij anderen op bezoek te gaan en om onze 
deur definitief voorbij te gaan. Hij staat echter 
aan de deur van lauwe mensen. Hij roept op 
tot bekering (vers 19). Wat is bekering: Jezus 
Christus opnieuw in het leven toelaten. 

Aan de deur
Telkens als er in de bijbel ‘zie’ staat, komt er 
iets bijzonders. Geef goede aandacht aan wat 
er nu komt. Zie, Ik sta aan de deur. Romeinse 
ambtenaren konden in elk huis in de stad 
onderdak afdwingen. Deze situatie riep veel 
weerstand op. Christus zegt echter dat Hij Zich 
niet opdringt. Iemand bij wie Hij om toegang 
vraagt, kan zelf beslissen of hij wil opendoen. 
Hij staat niet als een willekeurige voorbijganger 
aan de deur, maar als de eigenaar van het huis. 
Hij klopt om binnengelaten te worden. 
Vaak worden de woorden van onze tekst 
gebruikt als een uitnodiging aan buitenkerke-
lijken om tot de Heere Jezus te komen. Het 
gaat echter over hen die al christen zijn en bij 
de kerk horen. Christus zou het bevel kunnen 
geven, zoals een officier dat doet tegenover de 
soldaten: Laat Mij zo snel mogelijk binnen. Hij 
gedraagt Zich als een smekeling en vraagt: Mag 
Ik alstublieft binnenkomen in uw leven? 
Jezus wil geen toegang forceren. Christus klopt 
en Hij blijft kloppen. Dag in dag uit, week in 
week uit en jaar in jaar uit. Hij klopt, wanneer 
we in onze Bijbel lezen. Door allerlei gebeur-
tenissen in ons leven klopt Hij. Hij klopt, 
wanneer zich een ernstige ziekte openbaart of 
er een sterfgeval is. Hij klopt gedurende de vele 
maanden dat de coronacrisis voortduurt. 
Hoe reageren wij? We doen de deur niet open, 
maar vergrendelen deze. We weigeren om Hem 
binnen te laten. Toch blijft Hij kloppen en laat 
Zijn stem horen.  Hij roept ons bij onze naam. 
Heel persoonlijk en indringend, zodat we er 
niet onder uit kunnen. 

Weigert u te horen? Weet dat de Heere in 
dat geval ons zal bezoeken met Zijn straf en 
oordeel. Zeg je: Ik kan mezelf niet bekeren. 
De Heere spreekt ons aan op onze verantwoor-
delijkheid. Hij zegt met nadruk: “Als iemand 
Mijn stem hoort en de deur opent.’ Worstel je 
ermee? Je probeert het, maar het lukt niet. Ik 
wil u erop wijzen dat de woorden van de tekst 
herinneren aan het Hooglied. We horen de 
Bruidegom zeggen tegen de Bruid: “Doe Mij 
open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duif, 
Mijn volmaakte, want Mijn hoofd is vol dauw, 
Mijn haarlokken vol druppels van de nacht” 
(Hooglied 5: 20).
Prof.A. A. van Ruler is een gereformeerd 
theoloog geweest die de dingen soms gewaagd, 
maar helder kon zeggen. We volgen hem niet 
in alle onderdelen van zijn theologie, maar in 
één van zijn geschriften zegt hij iets moois: 
‘Het hart moet van binnenuit worden openge-
daan. De mens wordt niet van buitenaf-door 
het geweld van de prediking-open gerammeld. 
Het huwelijksaanzoek van Gods zijde is echt 
niet meer dan een huwelijksaanzoek. Het is 
geen aanranding en verkrachting. Van binnen-
uit moet de poort worden opengedaan. En dat 
door de mens zelf ’. 
Maar hoe doet de zondaar dat? Wel, zo zegt 
van Ruler: ‘Maar nu en dan moet de Geest het 
Woord even achter zich laten, op de een of an-
dere manier over de muur klimmen en het huis 
van de mens binnendringen om de mens aan 
te raken, te overreden en te overwinnen, zodat 
de mens bereid wordt, de poort van binnenuit 
open te openen’. 
De mens wordt overtuigd door de Heilige 
Geest en is verbaasd over zijn eigen handelen. 
Hij wilde eerst niet, maar nu wil hij wel. Eerst 
kon hij niet, maar nu kan hij wel. Hij doet de 
deur van binnenuit open en laat Christus in 
het gewaad van het Evangelie binnen. Is dat 
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n de vorige Bijbelstudie antwoordde de 
HEERE met vuur. Hij alleen is God. Wat 

een heerlijke geloofsbelijdenis ook vandaag, 
want deze HEERE is onze God, Hij is ons 
Deel, ons zalig lot.

Einde van de Baälprofeten
Achab en de Baälprofeten doen er het zwij-
gen toe. Dan geeft Elia bevel aan het volk 
om de 450 profeten van Baäl te doden. 
Niemand van hen mag ontkomen. Aan hen 
wordt de straf volbracht die God in Zijn wet 

had bepaald (zie Deutr. 13:13-16 en 17:2-5). 
De valse profeten worden weggevoerd van 
het altaar naar de beek Kison, die onder aan 
de voet van de berg Thabor stroomde. De 
droge bedding wordt even later gekleurd met 
bloed en gevuld met dode lichamen. De op-
komende overvloedige regen spoelt alles weg 
naar zee, het land uit!
Deze gebeurtenis mag niet dienen om het 
heft in eigen handen te nemen. Als Samuël 
koning Agag in stukken slaat, wijzen de 
kanttekeningen er op dat het zwaard alleen 

●  Bijbelstudie o.t.Ds. A. Snoek

De geest en kracht van Elia
Lezen 1 Koningen 18: 40-19: 8

I

ons eigen werk? Nee, het initiatief is van de 
Heere uitgegaan. Als Hij niet had geklopt en 
geroepen, als Hij onze wil niet had omgebo-
gen, dan hadden wij Hem laten staan. We 
geven Hem de eer. 

Binnen de deur
Wat gebeurt er, wanneer de Heere Jezus bin-
nen komt? Hij zegt: ‘Ik zal de maaltijd met 
hem gebruiken, en hij met Mij.’ De Gast 
Die binnengelaten wordt, wordt zelf de Gast-
heer. Hij nodigt ons aan Zijn maaltijd. Bij 
ons kan het gebeuren dat ieder voor zich eet. 
Er is vaak weinig tijd. In Israël was en is de 
maaltijd een zaak van gemeenschap. Zo wil 
Christus een maaltijd met ons hebben. Hij 
wil op een intieme wijze met ons verbonden 
zijn, zodat ons hart warm wordt vanwege de 
liefde van en voor Hem.   
De gemeenschap van Christus mag er elke 

dag zijn. In het luisteren naar Zijn Woord 
en in het gebed. De verborgen omgang met 
Hem mag worden beoefend. We hebben 
gemeenschap met Hem op zondag tijdens de 
samenkomst van de gemeente, vooral bij de 
viering van het Heilig Avondmaal.  
Op aarde wordt de gemeenschap tussen 
Christus en ons vaak verstoord. Hier is het 
een strijden tegen de zonde, die tegen onze 
wil in ons overgebleven is, en tegen de duivel 
die ons steeds aanvalt. We mogen schuilen 
bij Hem, Die met Zijn Vader op de troon zit 
en de Overwinnaar is (vers 21). Hij doet ons 
uitzien naar de dag van de wederkomst. We 
mogen dan aanwezig zijn op de maaltijd van 
de bruiloft van Het Lam (Openb. 19: 6-10). 
Nemen we dit alles ter harte? We eindigen 
met de laatste woorden van de brief: ‘Wie 
oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen 
de gemeenten zegt’ (vers 22). 
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de overheid toekomt (1 Samuël 15:33).
Zulke gedeelten uit de Bijbel worden door 
sommigen wel als hard en meedogenloos 
betiteld. Is het kelen niet onmenselijk? Een 
ander ziet een duidelijke tegenstelling tussen 
het Oude en Nieuwe Testament. Laat echter 
de Schrift voor zichzelf spreken. De HEERE 
Zelf bepaalde de dood van de profeet die het 
volk afgoden liet dienen. Achab als koning 
kweet zich niet van zijn taak. Echter, deze 
straf aan de goddelozen, voltrokken op bevel 
van Elia, is ‘slechts nog afschaduwing van het 
oordeel Gods, dat eenmaal over de goddelo-
zen komen zal, en dat in de nieuwtestamen-
tische prediking met Goddelijk gezag wordt 
aangezegd’. Bij de beek Kison wordt de anti-
christ(elijke macht) gedood. Op de Karmel 
werd het offer gebracht dat wees naar Grote 
Verzoendag op Golgotha. Het volk boog, de 
dienaars van Baäl niet. Simeon vertelde over 
Jezus, dat Hij was gezet tot een val en een 
opstanding van velen in Israël. Welgelukzalig 
wie leert buigen voor Christus en vrijge-
sproken wordt op grond van Zijn bloed. 
Rampzalig daarentegen die zich verzet tegen 
Het Lam. In de verkondiging van het Woord 
worden de sleutels van het Hemelrijk gehan-
teerd (zie Matth. 16:19 en HC vraag 84). 
Het boze, de verleiding en alles wat kan 
aanzetten om (opnieuw) te buigen voor de 
afgoden dient te worden uitgeroeid. De oude 
natuur moet bestreden, afgelegd en gedood 
worden en het nieuwe leven als een kleed 
worden aangetrokken. Hoe zwaar en bitter 
kan die strijd zijn!

Gebed om regen
Na deze gruwelijke afslachting vertelt Elia 
Achab om wat te eten en te drinken voor de 
terugkeer naar Jizreël. De (geloofs)oren van 
Elia horen het gedruis van een overvloedige 

regen. Daarover lazen we al aan het begin 
van hoofdstuk 18. God, is barmhartig bewo-
gen over Zijn volk, zegt: ‘Ik zal regen geven 
op de aardbodem’. Maar de Heere wil er wel 
om gebeden worden. Jakobus zegt het zo 
eenvoudig (5:18): ‘En hij bad opnieuw, en 
de hemel gaf regen en de aarde bracht haar 
vrucht voort’. Elia is alleen met zijn knecht, 
een jongen wellicht die hem diende. Op-
nieuw ontbreekt Achab. Terwijl Elia bidt, 
doet Achab zich tegoed aan het aardse.
Opnieuw komt Elia op de plaats waar God 
antwoordde. Languit ligt hij op de grond, 
klein en ootmoedig voor zijn hoge God. 
Daarna richt hij zich wat op en buigt zijn 
hoofd tussen zijn knieën. Neemt hij, zo neer-
gebogen voor God, de plaats in van het volk, 
dat naar huis is gegaan, en de koning die 
eet en drinkt? Zo kroop eens de Heere Jezus 
over de grond van Gethsemané. Niet Mijn 
wil, maar de Uwe geschiede. 
De gebedshouding heeft te maken met de 
inhoud, een smeken om regen. Onwaardig 
zijn hij en het volk en onverdiend is de ver-
horing. En toch, op grond van Gods eigen 
belofte, van Zijn verbond. Elia is de voorbid-
der, de pleiter bij God om Jezus’ wil. Salomo 
bad bij de inwijding van de tempel: ‘Als de 
hemel gesloten is en er geen regen komt, 
omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij 
op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en 
zich van hun zonden bekeren, omdat U hen 
vernederde, luistert Ú dan van de hemel …’ 
(1 Koningen 8:35-36). Karmel is door het 
offer die middag verbonden met Jeruzalem.

Verhoring
Elia stuurt zijn jongen naar dat gedeelte van 
de Karmel dat uitziet over de Middellandse 
Zee. Zie je al iets aan de horizon, vraagt Elia 
telkens. Zeven keer klimt de jongen naar de 
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top en keert hij terug. Pas de zevende keer, 
ziet hij een kleine wolk, als de hand van 
een man, opkomend uit de zee. Zeven keer 
moest generaal Naäman kopje onder eer hij 
werd genezen. De Heere beproeft en oefent 
het geloof met de belofte. Tegelijk wordt de 
Heere als een waterstroom aangelopen, aan-
houdend en vurig wordt gebeden. Die het 
beloofd heeft, is getrouw, Die het ook doen 
zal.
Het is voor Elia reden om zijn knecht naar 
Achab te sturen. Hij moet voort maken de 
weg af te dalen naar zijn verblijf in Jizreël. 
Ondertussen wordt de hemel zwart als Achab 
zijn wagen inspant en vertrekt. Even later 
valt er regen in overvloed. God heeft ver-
hoord. Hij is het volk genadig en bevestigt 
het verbond.
En Elia? De hand van God is op hem. In 
Gods kracht bindt hij zijn lange kleding 
onder de gordel en snelt voor het rijtuig van 
Achab uit. Als een onderdanige dienaar van 
de koning. Wat zal Elia gedacht hebben? 
Zal Achab nu erkennen dat niet Baäl, maar 
de HEERE, Israëls God, over vuur en water 
regeert? 

De geest en kracht van Izebel en Elia
Izebel, koningsdochter, koningin naast haar 
man. Over haar komen we nog te spreken 
rondom Naboth in De Herv. Vaan van 
januari 2022. Voor niemand bang, ook niet 
voor Elia. Achab heeft haar verteld wat Elia 
heeft gedaan, van a tot z. Daarmee kijken we 
in Achabs hart. De vinger ging naar Elia als 
die Israël in ongeluk stort. Aan het spreken 
van God, zo zichtbaar en dichtbij, gaat hij 
opnieuw voorbij. Izebel heeft wel in de ga-
ten, dat haar afgod een geduchte nederlaag 
heeft geleden. Maar, Elia heeft ook al de 
profeten gedood… Dat laatste wil ze niet 

ongestraft laten. Morgen zul jij er precies zo 
aan toe zijn als zij: dood! Met een eed zweert 
zij. Hardnekkig houdt ze vast aan de goden. 
De goden mogen met Izebel doen … gelijk 
met de gedode profeten is gebeurd en erger 
… als zij morgen niet Elia heeft opgespoord 
en gedood. Wat een dreigement.
Elia is in accuut levensgevaar. De geloofsge-
tuige van de Karmel wordt in zijn geloof op 
God beproefd. Elia neemt de benen. Hoewel 
het niet expliciet in de tekst staat is Elia op 
weg naar de berg Horeb. We vernemen geen 
bevel van God om ergens onder te duiken. 
Vanuit het hoge Noorden treffen we hem 
later aan bij de uiterst zuidelijk gelegen plaats 
Berséba in Juda. Daar laat hij zijn knecht 
achter en vlucht een dagreis verder. Onder 
een bremstruik legt hij zich ter ruste met het 
gebed te mogen sterven. Genoeg geleefd en 
geleden.
De slapende Elia wordt gewekt door een en-
gel. Sta op, eet. Aan zijn hoofdeinde is koek 
en water klaargelegd. Na daarvan gegeten te 
hebben, slaapt hij verder. Opnieuw wordt hij 
gewekt. Eet en drink voor de lange reis. Na 
gegeten en gedronken te hebben, gaat Elia 
naar Horeb. De tocht die rechtstreeks 11 
dagen lopen is, duurt voor Elia 40 dagen én 
nachten. Wat een rijke voeding ontving Elia. 
Maar, zag hij daarin het wonder van zijn al-
machtige God?
De gelijkenis met Johannes de Doper dringt 
zich op. Toen deze in de gevangenis zat over-
viel hem twijfel. Jezus sprak over een riet dat 
heen en weer bewogen wordt. (Matth. 11:7-
11). Welzalig de mens van wie de kracht in 
U is (Ps. 84:6-9).

Vragen:
1.  In welke mate en op welke wijze heeft het 
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oordeel van God een plaats in en onder de 
prediking en in onze harten? 

2.  Lees Efeze 4:20-24 of Kolossenzen 3:5-
10. Hoe is uw ‘afleggen van de oude 
mens’ en ‘het bekleden met de nieuwe 
mens’?

3.  De overheid draagt het zwaard niet zon-
der reden (Romeinen 13:3). Wij belijden 
in NGB art. 36 dat zij ‘weert en uitroeit 
alle afgoderij en valse godsdienst, om het 
rijk van de antichrist te gronde te werpen’. 
Kunnen deze woorden maar beter wegge-
laten worden? Licht uw antwoord toe.

4.   ‘Gelovige bidders laten zich, wanneer op 
het eerste gebed geen dadelijke hulp volgt, 
daardoor niet afschrikken; zeven maal 
om hetzelfde te bidden en zo op hulp te 
wachten, is hun niet te veel’ (T.M. Loom-
an). Reageer eens.

5.  Noem eens een paar gebedshoudingen. 
Kan een bepaalde gebedshouding u hel-
pen in het bidden?

6.  Is de ‘vlucht van Elia’ herkenbaar? Hoe 
komt dit en wat zou een ‘geneesmiddel’ 
zijn?

●  Bijbelstudie n.t.Ds. H. Russcher

Burger van twee werelden
Filippenzen 3 : 12 - 4 : 1

I
Einddoel

n de voorgaande verzen beschreef Paulus 
de grote verandering die zich in zijn leven 

heeft voltrokken. In vers 12 tot 14 laat hij 
zien hoe hij momenteel in het leven staat. 
Niet gearriveerd maar gericht op het eind-
doel: de prijs van de roeping van God. Tot 
dat einddoel is Paulus nog niet gekomen: 
’niet dat ik het al verkregen hebben of al vol-
maakt ben’. Hij is nog niet in het volle bezit 
van het toekomstig heil maar onderweg om 
dat doel te bereiken. Als is er bij Paulus niet 
de minste twijfel dat hij het einddoel daad-
werkelijk bereiken zal.
Hij drukt zijn verlangen naar de volmaakt-
heid uit met de woorden ‘jagen’ en ‘grijpen’, 
want hij is zelf in de liefdevolle greep van 
Christus gekomen. Sinds die tijd vergeet hij 
wat achter hem ligt en strekt hij zich uit naar 
wat vóór is. 

Zoals ook op andere plaatsen gebruikt Paulus 
hier het beeld van een atleet die deelneemt 
aan een hardloopwedstrijd. Zoals bij een 
atleet de gerichtheid op het doel uitkomt in 
de lichaamshouding, zo strekt Paulus zich 
geestelijk uit naar het grote doel: de prijs 
van de roeping van God, die van boven is, in 
Christus Jezus. Je kunt daarbij zowel denken 
aan een roeping ván boven, die van de Heere 
afkomstig is (denk aan wat Paulus bij Da-
mascus overkwam), als aan een roeping náár 
boven, die naar het hemels Koninkrijk leidt.

Het goede voorbeeld
in deze jacht op wat vóór ligt, presenteert 
Paulus zichzelf als voorbeeld voor zijn lezers. 
Hij noemt zichzelf en zijn lezers ‘volwas-
senen’. Ze zijn geestelijk gerijpt (1 Kor. 2:6: 
Ef. 4:13; Kol . 1:28), geen kleine kinderen 
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meer maar volwaardige mededingers naar de 
hoofdprijs. Laten ze dan dezelfde gezindheid 
hebben als hij, met dezelfde inzet om het 
einddoel te bereiken!
Als er in Filippi gelovigen zijn met een af-
wijkende gezindheid, dan is Paulus ervan 
overtuigd dat God ook hun duidelijkheid zal 
geven. Misschien doelt Paulus op gemeen-
teleden die wel nog de neiging hebben om 
terug te kijken op hun vroegere leven, door 
ceremoniële wetten na te leven (bij christe-
nen met een joodse achtergrond) of door de 
hang naar sommige heidense gewoonten, 
zoals vegetarisme en het rekenen met bepaal-
de heidense dagen (bij christenen met een 
heidense achtergrond).
Ook zij zijn echter geroepen om de hoofd-
prijs te bemachtigen. Het gaat erom dat ze 
vanaf het punt dat ze samen bereikt hebben 
in één slagorde (weer een militaire term!) 
koers zetten naar het einddoel. 

In vers 17 roept Paulus zijn lezers op om 
hem na te volgen. In zijn onbaatzuchtigheid, 
zijn bereidheid om te lijden of zijn gericht-
heid op de toekomst? De oproep aan de 
Filippenzen om zijn navolger te zijn, klinkt 
misschien pretentieus maar uit andere brie-
ven blijkt dat Paulus heel goed beseft dat hij-
zelf ook het origineel niet is. Op zijn beurt is 
hij een navolger van Christus (1 Kor. 11:1). 
Paulus wijst trouwens ook op anderen die 
voor de Filippenzen een voorbeeldfunctie 
hebben. Te denken valt aan zijn medewerkers 
Timotheüs en Epafroditus. We zien hier het 
belang van identificatiefiguren op wie de 
gemeente zich kan richten. 

Afschrikwekkende voorbeelden
Maar er zijn ook afschrikwekkende voorbeel-
den, mensen die gebrandmerkt worden als 

‘vijanden van het kruis van Christus’. Net als 
in vers 2 van dit hoofdstuk is de toon bui-
tengewoon fel. Paulus schrijft deze woorden 
met tranen in de ogen, want hij weet dat het 
met hen slecht afloopt. Wie het kruis van 
Christus - het enige redmiddel - verwerpt, 
wacht niets anders dan de eeuwige onder-
gang (het ‘verderf ’). In vers 19 worden ze 
nader beschreven: hun God is de buik, hun 
heerlijkheid is in hun schande, ze bedenken 
aardse dingen. Gaat het hier om mensen met 
een losbandige of juist een wettische leefstijl? 
In het eerste geval moeten we denken aan 
hebzucht en seksuele zonden, in het tweede 
geval zinspeelt apostel met de ‘buik’ op de 
joodse spijswetten en met ‘schande’ (op te 
vatten als ‘schaamdeel’) op het feit dat ze zich 
beroemen op hun besneden zijn. 

Burgers van de hemel
Diametraal tegenover deze aardsgezindheid 
staat het leven van Paulus en zijn lezers. Zij 
zijn op de hemel georiënteerd, want hun 
burgerschap is in de hemel. Paulus gebruikt 
een woord politeuma dat alleen hier in het 
Nieuwe Testament wordt gebruikt. Het is 
de Griekse vertaling van het Latijnse woord 
colonia. De apostel maakt opnieuw een 
toespeling op het bijzondere karakter van de 
Griekse stad Filippi: een Romeinse kolonie, 
geregeerd volgens Romeinse wetten. Hiermee 
vergelijkbaar is de positie van christenen: ze 
zijn door wedergeboorte het Koninkrijk der 
hemelen binnengegaan, al wonen ze nog op 
aarde. Ze zijn kolonisten van de hemel op de 
aarde. Deze positie biedt voorrechten maar 
schept ook verplichtingen. In hun stijl van 
leven moeten ze zich richten op de aanwij-
zingen die ze vanuit hun hemels regerings-
centrum ontvangen, waar Christus troont als 
Koning (2:9).
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Toekomst
Tegenover het verderf dat de vijanden van 
het kruis wacht, staat de heilrijke toekomst 
van de hemelburgers. Die toekomst breekt 
aan bij de wederkomst van Christus. Met 
sterk verlangen zien de gelovigen daarnaar 
uit. Paulus gebruikt in vers 20 twee keizer-
lijke titels voor Jezus Christus: Zaligmaker 
en Heere. De eerste titel (sootèr) wordt door 
Paulus zelden gebruikt, de tweede (kurios) 
herhaaldelijk. Paulus’ boodschap aan zijn 
lezers is: niet de keizer maar Jezus Christus is 
jullie Verlosser en Gebieder.
De uiteindelijke verlossing bestaat uit de 
verandering of transformatie van het verne-
derd lichaam van de gelovigen. Het aardse 
lichaam, onderhevig aan ziekte en dood, zal 
van gedaante veranderen. Het verheerlijkt 
lichaam van Christus dient daarbij als voor-
beeld. Aan Zijn lichaam zal het lichaam van 
de gelovigen gelijkvormig gemaakt worden. 
Niet identiek, wel delend in dezelfde heer-
lijkheid: niet alleen onsterfelijk maar ook ge-
heel door de Heilige Geest vervuld en gere-
geerd. Het is typisch Bijbels dat het lichaam 
zo belangrijk is dat het deelt in de verlossing. 
We worden niet ván ons lichaam verlost (het 
heidense denken), maar mét ons lichaam. 

Jezus Zelf zal deze herschepping bewerken. 
Om alle twijfel daaraan bij zijn lezers weg te 
nemen wijst Paulus op Jezus’ macht waar-
door Hij alle dingen aan Zichzelf kan onder-
werpen. Wat Zijn goedheid wil bewerken, 
ontzegt Hem Zijn vermogen niet! 
In het eerste vers van hoofdstuk 4 trekt 
Paulus nog de conclusie uit wat hij heeft 
geschreven. Hij beschouwt de gemeente van 
Filippi als een overwinningskrans die hem 
door Christus zal worden uitgereikt. Hier-
mee drukt Paulus de overtuiging uit dat hij 

in Filippi met zegen heeft gewerkt en dat 
vervult hem met een heilige trots (zie voor 
dezelfde gedachte 2:16, 2 Kor. 1:14, 1 Thess. 
2:19,20). Met een beroep op de heerlijkheid 
die de Filippenzen wacht, wekt Paulus hen 
op om vast te staan in de Heere. Ze moeten 
als soldaten stand houden en de positie die 
ze door het geloof in Jezus Christus heb-
ben ingenomen niet opgeven. Opnieuw een 
herinnering aan de militaire achtergrond van 
veel van zijn lezers!

Gespreksvragen
1. Een christen leeft ná de grote heilsfeiten 

van Goede Vrijdag en Pasen maar vóór 
de wederkomst van Christus en de defi-
nitieve doorbraak van het Koninkrijk der 
hemelen. Hoe beleeft u deze spanning 
tussen het ‘reeds’ en ‘nog niet’? Hoe leven 
we uit de rijkdom van wat ons in Christus 
al gegeven is zonder dat dit leidt tot gear-
riveerdheid en zelfvoldaanheid?

2. Christenen leven als hemelburgers naar de 
stijl en de grondwet van Gods Koninkrijk. 
Probeert u eens nader in te vullen wat dat 
concreet inhoudt voor onze levenshou-
ding en leefstijl. Lopen we, wanneer we 
ernst maken met het christelijk vreemde-
lingschap, niet het gevaar onze roeping 
in deze wereld uit het oog te verliezen, 
of krijgen we die roeping daardoor juist 
scherper in het oog?

3. Calvijn wijdt in zijn Institutie een hoofd-
stuk aan het onderwerp: ‘De overdenking 
van het toekomstige leven’. Hoe brengt u 
dat in praktijk? En wat stelt u zich bij dit 
toekomstige leven voor?

4. Wat betekent het christelijk vreemde-ling-
schap voor onze omgang met de vreemde-
ling in ons midden: allochtoon 

 en asielzoeker? 
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 Wat zegt de bijbel hierover 
 (Ex. 22:21; Lev. 19:10,33; Ps. 146:9)? 
 Wat kunnen we als christelijke gemeente 

voor hen betekenen?
5. Ons lichaam deelt in de verlossing. 

 Wat betekent dat voor onze omgang met 
ons lichaam? Hoe moeten we ons het ver-
heerlijkte lichaam voorstellen 

 (zie bijv. wat Paulus hier over schrijft 
 in 1 Kor. 15:35vv)? 

mdat de Huishoudelijke Vergadering 
in juni niet gehouden kon worden van-

wege de coronacrisis, hebben we op de digi-
tale Toerustingsdag van zaterdag 30 oktober 
afscheid genomen van dhr. C. Oosterom en 
ds. J. P. Nap.   

Broeder Oosterom werd in 1965 penning-
meester van het Hoofdbestuur van de Her-
vormde Mannenbond. Als accountant zette 
hij zich gedurende 56 jaar in voor de Man-
nenbond. Van 1967 tot 1979 was hij tevens 
lid van het bestuur van de IZB. Een halve 
eeuw van de geschiedenis van de hervormd- 
gereformeerde beweging heeft hij van nabij 
meegemaakt. Naast de taak voor de Man-
nenbond was hij ook vele jaren ambtsdrager 
van de hervormde gemeente te Lopik. Tot op 
de dag van vandaag is hij organist van deze 
gemeente. Zijn muzikale gave zette hij in op 
de Huishoudelijke Vergaderingen en Bonds-
dagen/Toerustingsdagen. Broeder Oosterom 
was, in nauw contact met de tweede pen-
ningmeester, verantwoordelijk voor de finan-
ciële verwerking van de activiteiten van de 
Mannenbond. Vanuit het Hoofdbestuur was 
hij afgevaardigd naar het Stichtingsbestuur 
van het Bondsbureau in Nijkerk. Op de laat-
ste vergadering die hij meemaakte, werd vast-

gesteld dat de exploitatierekening met een 
voordelig saldo afsluit en dat de liquiditeits-
positie van de Mannenbond zeer positief is. 
Dankzij de deskundigheid van broeder Oos-
terom is de financiële positie van de Man-
nenbond gezond te noemen. Zakelijkheid en 
geestelijkheid zijn bij broeder Oosterom met 
elkaar verbonden. In zijn persoonlijk leven 
waren er vele dieptepunten. Niet alleen zijn 
geliefde vrouw ontviel hem door de dood, 
maar ook twee kinderen. Van tijd tot tijd 
sprak hij als oudste in ons midden van de 
hoop die in hem is. 

In 1995 werd ds. J. P. Nap, toen hij predi-
kant van de hervormde gemeente in Barne-
veld was, lid van het Hoofdbestuur van de 
Hervormde Mannenbond. Vanaf 2002 was 
hij de tweede voorzitter. Op vergaderingen 
was hij altijd to the point en zette de punten 
op de i. Van zijn nauwkeurigheid en theolo-
gische kennis mochten we gedurende 
26 jaar gebruik maken. Van de hand van ds. 
Nap verschenen artikelen en recensies in De 
Hervormde Vaan. Hij hield Bijbelstudies 
over moeilijke Bijbelboeken, zoals Amos en 
Leviticus. Regelmatig hield hij lezingen in 
den lande. Ds. Nap was al die jaren lid van 
het stichtingsbestuur van het Bondsbureau in 

●  Van de voorzitterDs. J.H. Lammers

Afscheid van twee hoofdbestuursleden

O
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Nijkerk. Ook was hij namens het Hoofdbe-
stuur aanwezig op de vergaderingen van het 
Zevenbondenberaad, een beraad waar afge-
vaardigden van de hervormd-gereformeerde 
bonden elkaar informeren en belangrijke 
en actuele onderwerpen bespreken. Trouw 
bewaarde ds. Nap de notulen van de verga-
deringen van dit beraad. Deze overhandigde 
hij op de laatste vergadering aan Piet Ver-
gunst om te bewaren in het archief. Last but 
not least kan gezegd worden dat ds. Nap lid 
was van de Werkgroep Educatief Beraad, een 
werkgroep van vier bonden die elk jaar een 
digitaal magazine schrijft, genaamd Opvoe-
dingsbron. Mooi is dit initiatief om ouders 

te helpen bij de opvoeding van hun kinderen 
in deze tijd. Het is de overtuiging van ds. 
Nap dat een bestuur verjonging nodig heeft 
en daarom maakte hij plaats voor een jon-
gere collega.  

We willen beide broeders van harte be-
danken voor alles, wat zij voor onze Man-
nenbond mochten betekenen. We beseffen 
tegelijk, dat de dank allereerst toekomt aan 
de Heere, Die al die jaren de kracht gaf om 
dit werk te doen. 
We wensen hen in het verdere van hun leven, 
met allen die hen lief en dierbaar zijn, Gods 
zegen toe.

●  Organisatienieuws
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Opheffing Bondsbureau 
per 31 december 2021

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, 
hebben de gezamenlijke Bonden beslo-
ten het Bondsbureau per 31 december 
2021 op te heffen. 
We kijken terug op een lange periode 
waarin we als drie bonden (Zondags-
scholenbond, Mannenbond en Vrouw 
tot Vrouw) gebruik hebben gemaakt 
van dit gebouw. 
Voor mevrouw Lida Kas, als admi-
nistratieve kracht verbonden aan het 
Bondsbureau, betekent dit dat zij haar 
werk aan het einde van dit jaar zal 
beëindigen. Wij danken haar hartelijk 
voor de vele werkzaamheden die zij 
trouw en nauwgezet heeft verricht. 

Administratie:
Email: info.mannenbond@solcon.nl
Bankrekeningnr. 
NL08RABO0377871559                                                                                                                              
t.n.v. Herv. Mannenbond op G.G. 
Telefonisch contact 
(maandagmorgen van                                                                                                                                       
9.00- 12.00 uur) en postadres: 
1e secretaris,
p/a Dondersstraat 6, 
2984 GR Ridderkerk.

Voor elkaar Vakantieweken

Oaseweekend voor gescheiden vrouwen
Als je gescheiden bent, kan het leven soms 
als een reis door de woestijn lijken. Voor 
vrouwen die er door een echtscheiding al-
leen voor staan, of in een scheidingsproces 

                                                                       

●  Organisatienieuws

Wijzigingen adresboekje 2015

De volgende wijziging in ‘het Adresboekje’ 
doorvoeren: 
1) de MV ‘Wees een zegen’ te Oene (blz. 25) 
heeft een nieuwe voorzitter: dhr. W. Meke-
lenkamp, Eperweg 5, 8167 LE Oene; en een 
nieuwe secretaris: dhr. M. Elbertsen, Grote 
Wetering 4a, 8167 PR Oene.
2) de voorzitter van de MV ‘Onderzoekt de 
Schriften’ te Harderwijk (blz. 27), dhr M. 
Berger, heeft een nieuw adres: Jan Nijen-
huisstraat 117, 3882 HS Putten. De nieuwe 
penningmeester is dhr. H. Stigter, Wethou-
der Jansenlaan 288, 3844 DG Harderwijk.  
3) de MV ‘Sola Scriptura’ te Kamerik (blz. 
43) heeft een nieuwe secretaris: dhr. S. van 
Dijk, Overzicht 7, 3471 ED Kamerik.
4) de MV ‘Onderzoekt de Schriften’ te 
Oud-Beijerland (blz. 32) heeft een nieuwe 
voorzitter: dhr. P. Meijer, Terborchdreef 13, 
3262 NB Oud-Beijerland; en een nieuwe 
secretaris: dhr. P. Schep, Bachlaan 81, 3261 
BW Oud-Beijerland.
5) de MV ‘Bouwen en Bewaren’ te Wouden-
berg (blz. 41) heeft een nieuwe voorzitter: 
prof. dr. F.G. Immink, De Bron 4, 3931 XR 
Woudenberg; en een nieuwe penningmees-
ter: dhr. W. van de Lagemaat, Schoutstraat 
12, 3931 HT Woudenberg.
6) de MV ‘Graaft en Verdiept’ te Bodegra-
ven (blz. 19) heeft een  nieuwe voorzitter: 
dhr. M. Lok, de Werf 51, 2411 RZ Bode-
graven; en een nieuwe secretaris: dhr. J. de 
Vrij, Meije 7, 2411 PG Bodegraven. 
                        
Met vriendelijke dank voor uw medewer-
king,

Ds J van Dijk, secr
e-mail: ds.j.vandijk@hetnet.nl                                                                         
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●
‘Op verhoogde toon’, 
verzameld werk van ds L. 
Kievit, door dr. ir. J. van der 
Graaf en ds H. Westerhout, 
564 blz, prijs 49,95 euro. 
Uitgeverij: de Banier, Apel-
doorn 2021

Wie ds L. Kievit (1918-1990) gekend heeft, 
weet dat hij een bekend predikant was in her-
vormd-gereformeerde kring. Hij was predikant 
in Schoonrewoerd, Putten, Woerden, opnieuw 

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

2e voorzitter: Ds. J.M. Molenaar
Vossenakker 2, 6711 CZ Ede
T 0318 307748 
ds.jmmolenaar@hervormdede.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. A. Kreijkers
Baankamp 6, 7462 TD Rijssen
T 06 28427056 
tonny@qualityfinance.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. A. Snoek (Verdiepingsconferentie 23+)
Kerkstraat 8, 4041 XB Kesteren
T 0488 723120 • asnoekvdm@solcon.nl

Lid: Ds. H.J.Th. Lubbers (Themadagen)
Jacobshoeve-Erf 6, 3931 RZ Woudenberg
T 033 2861207  
h.j.t.lubbers@hervormdwoudenberg.nl

Overlijdensberichten:
J. Bout & Zn., 
Ceintuurbaan 32-34, 1271 BJ Huizen
E info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)

Aanvragen Hervormde Vaan en mutaties:                                                                                                                                    
doorgeven via het emailadres van de Herv.                                                                                                                                  
Mannenbond: info.mannenbond@solcon.nl
Bestuurswijzigingen melden aan de 1e secretaris

zitten, organiseert de VOOR ELKAAR Va-
kantieweken een Oaseweekend. Kernwoor-
den: je ‘verhaal’ kwijt kunnen, elkaar bemoe-
digen, open sfeer. Het weekend vindt DV 
plaats van 19 tot en met 22 november 2021.
Meer informatie: 
www.voorelkaarvakantieweken.nl 
Je kunt ook bellen naar Diny Mostert, 
tel. 06 – 10 982 952.

Gezellige kerstdagen
Ziet u er ook zo naar uit om samen de kerst-
dagen te beleven? Wellicht is de kerstweek 
van de VOOR ELKAAR vakantieweken 
dan iets voor u. Deze week is bedoeld voor 
weduwen, weduwnaars en alleengaanden, die 
zelfredzaam en voldoende mobiel zijn.
In deze week staat ontspanning, ontmoeting 
en bezinning vanuit het Kerstevangelie cen-
traal. De kerstweek vindt plaats van 22 tot en 
met 29 december 2021 Deo volente. 
Meer informatie: 
www.voorelkaarvakantieweken.nl 
Ook kunt u contact opnemen met 
Diny Mostert, 06 – 10 98 29 52

●  Boekbesprekingen
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voor Zijn kinderen. De beloften zijn onder 
verschillende categorieën geplaatst: deel 1 
gaat over beloften voor tijdelijke zegeningen, 
beloften met betrekking tot het leven en be-
loften van geestelijke zegeningen in dit leven; 
deel 2 gaat over beloften voor het doen van 
de plicht tegenover God, over beloften die 
te maken hebben met het vervullen van de 
plicht tegenover de mens en over beloften 
die nodig zijn om te volharden en geduld 
te hebben etc; deel 3 gaat over beloften van 
groei en heerlijkheid van de kerk; deel 4 
gaat over de tweede komst van Christus en 
dat God al Zijn beloften zal vervullen.  De 
bekende Engelse prediker Spurgeon noemde 
dit handboek over Gods beloften: een schát-
kamer. Met recht, want als u bedenkt dat het 
boek 263 bladzijden aan beloften bevat, die 
bestemd zijn voor de kerk van Christus, wat 
zijn er dan veel beloften in Gods Woord, die 
door Jezus Christus ja en amen zijn en uit 
deze rijke schatten mag de Kerk van Christus 
leven. Wat zorgt de Heere ontzettend goed 
voor Zijn kerk en kinderen, want er is geen 
situatie in het geloofsleven of er staat een be-
lofte voor in het Woord van God.  Van harte 
aanbevolen!                                             JvD

Serie: De Bijbel uitge-
legd Psalmen. Uitge-
legd is een serie waarin 
alle 150 psalmen uitge-
legd worden. Een deel 
bevat de uitleg van on-
geveer 15-20 psalmen, 
daarnaast verschijnt 
nog een afzonderlijk 

inleidend deel.  Psalmen 107-119 door ds. 
C.P. de Boer.
De Banier Apeldoorn 2021, 184 blz., prijs 
€ 10,95. ISBN 9789087183592

Putten, Leiden en Gouda gediend. U zult ook 
veel herkennen in dit verzameld werk, dat uit 
twee delen bestaat. Deel I: preken en medita-
ties. Deel II: Kerk en theologie, o.a. lezingen 
over de catechismusprediking, gemeente in 
de stad, de taal van de prediking. Het boek 
begint met een: Ter herinnering, geschreven 
door dr.ir. J. van der Graaf. Tevens is een per-
soonlijke impressie opgenomen onder de titel: 
de unieke en theologie en prediking van ds L. 
Kievit, geschreven door prof. Dr. W. Balke. 
Wat mij opviel in de meditaties, preken en 
lezingen van ds L. Kievit is dit: hij schildert 
Christus voor ogen en tekent Christus uit 
met zijn woorden. Zoals we lezen in Galaten 
3 vers 1b: ‘u voor wie Jezus Christus eerder 
voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u 
gekruisigd was’? Zo legt hij Christus aan het 
hart als de Borg en Zaligmaker van zondaren, 
die niets hebben van zichzelf om voor God te 
kunnen bestaan. En wat zij menen te hebben, 
wordt hen uit handen genomen. Want Chris-
tus is alles, heeft alles en geeft alles wat zij no-
dig hebben. En maakt het hen eigen door het 
Woord en de belofte, in de kracht van de Hei-
lige Geest. Het zijn de kernzaken van de ver-
zoening en het leven uit de verzoening in kerk 
en samenleving, die hierdoor gegeven en bele-
den worden op grond van Schrift en belijde-
nis. Doe er uw winst mee. Van harte aanbevo-
len!                                                          JvD 

‘Kostbare beloften’, 
geschreven door Samuel 
Clarke (1684-1759), 
264 blz, uitgeverij de  
Banier , Apeldoorn 
2021, 15,95 euro.

Dit boek gaat over 
de beloften van God 
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●  Overlijdensberichten

Wij weten immers dat... wij een gebouw 
van God hebben. Een huis niet met 

handen gemaakt, maar eeuwig 
in de hemelen. 

(naar 2 Korinthe 5 vers 1) 

Op 9 oktober 2021 bereikte ons het 
bericht dat de Heere op Zijn tijd uit 
ons midden heeft weggenomen ons 
oud-lid  

MArInus TEssErs    

in de leeftijd van 92 jaar. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen Gods troost en sterkte 
toe voor de komende tijd.                                                                    

                                                                              
Mannenvereniging 
Onderzoekt de schriften 
te Ameide en Tienhoven aan de Lek 

 Met droefheid geven wij u kennis 
dat de Heere op Zijn tijd heeft 
weggenomen ons gewaardeerd en 
trouw lid 

GErrIT DE GrOOT   

in de leeftijd van 79 jaar. 

Vanaf 1991 was hij lid van onze 
vereniging. Als vereniging verliezen we 
in hem een trouw meelevend lid en 
oud-voorzitter.
De Heere vertrooste zijn vrouw, kin-
deren en kleinkinderen.                                                                    
                                                                              

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging 
De HEERE is mijn Banier 

Wijngaarden, 26 september 2021 

In ‘Psalmen’ wordt elke psalm beknopt uit-
gelegd. In dit deel komen Psalm 107-119 
aan bod. De uitleg bestaat uit een korte 
omschrijving van de kern, de plaats in het 
Bijbelboek Psalmen en de samenhang met 
andere psalmen. Verder geeft de auteur een 
uitgebreide uitleg, een Bijbels-theologische 
bespreking van belangrijke thema’s in de 
psalm. Hij behandelt bij elke psalm de vraag 
hoe deze zich tot de rest van het Oude Testa-
ment en tot het Nieuwe Testament verhoudt. 
Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen. 
De serie De Bijbel uitgelegd is bedoeld voor 
iedereen die zich – alleen of met anderen – 
wil verdiepen in de rijke wereld van de Psal-
men; om zo samen met Israël door Psalmen 
de Heere te loven, te danken of tot Hem te 
bidden.                          C.D. Groenendijk

Uw goedertierenheid is immers
beter dan het leven.

Psalm 63 : 4a

Op 23 oktober j.l. werd door de 
Heere uit ons midden weggenomen

JAn MErKus

in de leeftijd van 81 jaar.

Hij was 25 jaar een trouw en zeer
betrokken lid van onze vereniging.

De Heere vertrooste zijn vrouw en 
(klein)kinderen in dit verlies.

Mannenvereniging op GG Nunspeet  


