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Pasen

Nu komt het derde punt. Daarvan hebben wij ei-
genliik maar weinig begrip. En het is het grootste
stuk. Zo dikwijls men bij een open graf staat of
anders op het kerkhof komt, is het troostrijk te
weten: de opstanding van Christus is een pand
van mijn zalige opstanding. Ja, hoe is het moge-
liik, dat Christus' opstanding een pand rnoet zijn
van mijn of uw opstanding? Dat hangt wederom
daarvan af, dat wij Christus beschoun'en als onze
Borg. Wat doet de heilige Heere, dien de hemelen
der hemelen niet kunnen omvatten, in het graf?
Waartoe staat Hij op uit het graf? Hij heeft immers
a1 de Zijnen met Zich en aan Zich. Hij komt a1s

Borg uit het graf; niet als een geest, maar met ziel
en lichaam. Nu is Zijn lichaam mijn li-
chaam. Is Zijn lichaam in het gral', dan :à
ook het miine. Wij, die dei Heeren zijn, ;e.
lagen dus reeds in het grai. Hii ir onze ffik
Bàrg en doet alles voor de lijnen. Hij ffi
gaat met hen in het graf, om hun ook O. *ffi
zekerheid te geven, dat Hii hen ook met 

rry
Zich uit het graf wedeÍgebracht heeft. Is nu Chris-
tus opgestaan, opgestaan \-oor u en mij, dan heb ik
een zeker onderpand van mijn zalige opstanding.
Want er kan niets zekerders ziin, dan rvat miin Ko-
ning voor mij heeft doorgemaakt.
Christus' opstanding is mll een onderpand van
mijn zalige opstanding. Ik zou nlet gaarne willen
opstaan, ik wenste liever niet geboren te zijn, dan
op te staan ter eeuwige r-erdoemenis. Ik weet, er
komt een dag, waarop het heet: Gij doden, staat
op en komt ten oordeell Dan komen wij allen uit
de graven en dan begint het oordeel. Dan begint
de scheiding tussen goeden en bozen, dan wor-
den de schapen aan de rechterhand gezet en de
bokken aan de linkerhand. Nu moet ik weten, of
mijn opstanding een zalige opstanding zal zijn.
God heeft het zo verordend, dat Hii niet alleen de
geest wil zalig hebben, maaÍ dat wij geheel zullen
zalig ztln met lichaam en ziel. Het sterfeiijke zal
onsterfelijkheid aandoen en het verderfelijke on-
verderfelijkheid.
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Hoseo I1 : 1-4

Het mooiste opschrift van hoofdstuk 11
lijkt mij: "De zorgzame Vader en Zijn on-
dankbare zoorr". Terecht is door iemand
gezegd, dat dit hoofdstuk met het 2" parels
van dit boek vormen. Ook hier is het on-
derwerp: de liefde van God tot IsraëI, Zijn
volk.. Ondanks de ontrouw van Israël blijft
die bestaan. (2 Tim. 2 : 13; Ps. 93 : 4 ber.).
In de eerste verzen grijpt Hosea weer terug
naar het verleden van het volk, vgl. 9 : 10
en 10 : 9. God is al begonnen Israël lief te
hebben, toen het nog jong was en het in
Egypte was terechtgekomen. Niet dat de
Heere toen pas echt Israël lief had. Dat was
al eerder. Zijn liefde is eeuwige liefde (Efe.
| :4v; Jer. 31 : 3). Wel begon Israël zich in
Egypte te vermenigvuldigen en een groot
volk te worden, Deut. 7 : 7-8. Wel nog
zwak, hulpeloos en tegenwerkend als een
kind. Het stond nog in de kinderschoenen
en was nog onderhevig aan kinderziekten,
zoals met natuurlijke kinderen. Als mach-
teloos slavenvolk werd het door Egypte
verdrukt, uitgebuit, vgl. 13 : 4.

De HEERE wist van hen af en Hii ging hen
verlossen d.m.v, Mozes en Aáron. Uit Egypte
heeft Hij Zljn zoon geroepen, vgl. Ex. 4 : 22
v.v. Het volk Israël is de zoon van God. God
is de Vader. Ai eerder sprak Hosea over Gods
Vaderschap: 1 : 10 en 2 : 3. Toen was het meer
betrokken op de afzonderlijke Israëliet, nu is

het hele volk de zoon van God. Dit komt in
het OT weinig voor: Ex. 4 : 22; Deut. 14 : 1;

Deut. 32 : 6;Jes. 63 : I6en 64 : B;Jer. 3 : 4;

Mal. 1 : 6. Even voorzichtig is het Ol volgens
TH. C. Vriezen in "Hoofdlijnen der theologie
van het OT", met de zinswending dat God
Vader is van de mens. Het aanroepen van een
vreemde god, van hout of steen, als vader,
geldt bijJeremia als de ergste vorm van gods-
dienstig verval, Jer. 2 : 27.
Het was vrije, verkiezende liefde, dat Hij het
slavenvolk aannam en behandelde als Ziin

Ds. A.D. GorJrnr

zoon. De hele verhouding tussen God en
Ziln volk rust op Zijn liefde. Daaraan is ook
het verbond met Zijn volk te danken, Ex. 19

: 4w. Zie voor het bovenstaande ook Ex. 20
: 2, Deut. 32 : 6 en Eze. 16 : 5w Uit Egypte
geroepen leidde de Heere het volk in en door
de woestijn, naar het beloofde land. Een ko-
ninklijke uittocht uit Egypte, Ex. 13 : 18, een
wonderlijke doortocht door de Schelfzee en
de barre woestijn en een heerlijke intocht
in het beloofde land, al bleven velen achter,
zelfs Mozesl
Israël is in 11 : 1 type van Christus, Matth.
2 : 15. Profetie van Ziin terugkeer uit Egypte.
In Jezus komt de profetie van Hosea tot ziln
eigenlijke bedoeling. In Egypte weet men
nog heel goed dat Jezus met Zijn ouders naar
Egypte is gevlucht. Er bestaat zelfs een kaart
waar precies de route op staat die zij gevolgd
zouden hebben. Volgens overlevering zou
Marcus het Evangelie in Egypte gebracht heb-
ben. Bekende kerkvaders kwamen uit Egypte
en nog altijd is er een flink aantal christenen
in Egypte. Zij hebben het wel erg moeilijk met
zoveel moslims om zich heen. Er zijn beloften
voor Egypte in Jes. 19 : l8w. Om Christus,
Die uit Israël geboren zou worden, heeft God
Ziin volk uit Egypte geroepen. "Maar terwijl
de roeping uit Egypte voor Israël betekende
bevrijding uit het slavenhuis, betekende de
roeping van Christus uit Egypte voor Hem
het aannemen van de dienstknechtgestalte,
om in die weg zondeslaven volkomen te ver-
lossen uit de dienstbaarheid van de zonde en
ze te leiden tot de echte vrijheid die bestaat
in het dienen van God". ZieFllio.2.
lsraël heeft de liefde beantwoord met ondank-
baarheid, Het volk luisterde liever naar de

Baàls en gaf zich over aan de beeldendienst.
"Afgoderij was voor hen de gemakkelijkste
zonde" (Henry). In Kanaán riepen zij de afgo-
den aan als vader en moeder, Jet 2 :27.
In vers 3-4 gebruikt Hosea het beeld van ou-
derliefde. De band tussen ouder en kind voor
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de relatie tussen God en Ziin volk. God ais
een van binnen verscheurde vader. Treurend
om Ziin weggelopen zoon Israël. God leerde
Israël op eigen benen staan en toen liep het
weg. Bij Hem vandaan. God doet er Zijn
beklag over. Het is een pijn die veel ouders
kunnen meemaken. Kinderen die het contact
','erbreken. Die ouders teleurstellen, hen groot
verdriet doen. Hoe herkenbaar dit beeld! De
Vaderliefde wordt mooi verwoord. Hij leerde
het volk gaan, nam het op de armen, Deut. 1

: 31, en heelde het. Vgl. Ex. 15 : 26 en Ps. 103
: 3. Hij gaf hen voedsel. Hii liet het manna
regenen, hemels brood. Al deze blijken van
Gods tere liefde, zijn onopgemerkt aan Israël
voorbiigegaan. Het is een voorbeeld van de
zonde van nalatigheid. Veldkamp noemt
het zonde van onoplettendheid. Dan zie ie
Gods goedheid niet en ben je dus ook niet
dankbaar, ootmoedig, nederig. Hij trok hen
vooruit met touwen, Jer, 31 : 3 en Joh. 6 :

44. Mensenzelen zijn touwen die horen bij de
menselijke zwakte. Liefdekoorden zijn ban-
den die door de Goddelijke liefde gevlochten
een aangelegd zijn. Hier is ook te denken aan
de bede van de bruid uit het Hooglied: "Trek
mij, wij zullen U nalopen", 1 : 4. Ook aan va-
ders trekkracht bii de verloren zoon. Vaders
liefde trok hem naar huisl Gelijkenis van de
lieflrebbende Vaderl
De Heere behandelde, vertroe-
telde, knuffelde Ziin beminde :., ,

als een zuigeling.
De conclusie van deze eer-
ste verzen mag wel zijn: Wat
vormt het gedrag van de zoon
een groot contrast met de zorg
en beschermende liefde die de
Vader van jongs af gaf aanZljn
kindl

Vers 5-7

Vanwege versmade liefde,
volgt nu weer de gerichtsaan-
kondiging. Het volk was im-
mers afkerig van berouw en
bekering. Ze wilden niet wat
God wilde. Gods profeten kre-
gen het bii het volk van God
niet voor elkaar en dat is nog
altijd zo. Verbanning treft
daarom het ondankbare volk.
Het is al bij herhaling gezegd.

Terug naar Egypte, vgl. 8 : 13;9 :3,6.
En naar Assur, vgi. 9 : 3. In de Statenvertaling
gaan ze juist niet naar Ëgypte. Hoe zit dat? Bij
Veldkamp is daarover het volgende te lezen
(blz 189): "ln de Statenbijbel kan men lezen:
Hii zaI in Egypte niet wederkeren, maar dit
moet op een onluiste vertaling berusten, om
de eenvoudige reden, dat dezelfde Hosea reeds
driemaal eerder gezegd heeft, dat Efraim wel
naar Egypte zou terugkeren. De combinatie
van Egypte met Assul doet we1 vermoeden,
dat die terugkeer naar Egypte niet letterlijk
moet worden verstaan". Van Leeuwen zegt:
"Terugketen naar Egypte, dat is naar de oor-
spronkelijke toestand van slavernij, waaruit
Hij eens verlost had, maar die nu zal worden
veroorzaakt door Assur".
Het zwaard van de vijand zal hen doden, ook
in de steden, waarin men ook met God geen
rekening hield. Er zit een woordspeling tussen
het "eten" dat zij als zonen van God kregen,
vers 4, en het "verteren" dat Assurs leger, als

instrument in Gods straffende hand, zal be-
werken. In de grondtekst is "eten" en "verte-
ren" hetzelfde woord. De bedoeling van vers
7 is niet geheel duidelijk. "Mijn volk volhardt
er in van Mij af te dwalen". Anderen hebben
juist: "Mi1n volk zal het moe worden van Mij
af te drvalen". Roept het volk tot Baál of tot

God? Het roepen tot Hem, om-
hoog, zal tevergeefs zljn. "Ik zal
hun lot niet verlichten" (NBV).
Is het al te laat voor een nieun'
begin?

Vers 8-l1

Plotseling wordt de bestraffing
afgewisseld door een vurige ui-
ting van Gods zondaarsliefde.
Een onverwachte wending. De
conclusie van vers 5-7 kon zijn:
God geeft Zijn volk geheel prijs.
Zoals Adama en Zeboim, de ste-

den aan de Dode Zee, samen
met Sodom en Gomorra. Die
goddeloze steden had God om-
gekeerd, nu iaat Hij Ziin eigen
hart omkeren.
Vgl. Gen. 79 :24v; Deuï.29 :22-
25; Amos 4 : 17. De Heere zegt:
Hoe zou ik dat kunnen doen?
Mijn volk prijsgeven, uitleve-
ren? Vgl. hierbii Gen. 39 : 9. Op



mensvormige wijze van Zichzelf sprekend,
zegt Hii datZijn hart Zich omwendt in Hem.
Altiid blijft het OT prediken, dat God ook in
Zijn oordelen barmhartig is. Volgens Vriezen
wordt deze bewogenheid van God het diep-
ste weergegeven door Hosea. Hij tekent God
in tweestrijd met Zichzelf, waarbii de genade
roemt tegen het oordeel en waarbif tenslotte
de liefde in God overwint over Ziln terechte
toorn. Vandaar dat het oordeel in de profetie-
en nooit het laatste woord heeft, maar aitijd
de heilsverwachting. De scherpste predikers
in het OT zijn tevens degenen, bii wie het
heil zeer nadrukkelijk doorklinkt. Vg1. 13 : 7v
met hoofdstuk 2 en I l.
"Daarom mag er niets overblijven van de mis-
vatting dat de OT-ische prediking een gans
andere God leert dan de NT-ische" (Vriezen).
De Heere is niet gericht op de ondergang van
Zijn volk, maar op hun behoud. Denk aan
Gods berouw. Aan God, Die Zich laat verbid-
den, aan Jona 3 : 10. Wel kriigt Israël straf.
Het verdiende loon. Wel verdrukking en
ballingschap. Wel straf, maar niet voorgoed
weggedaan uit Gods ogen. Geen eeuwige on-
dergang, maar hoop en beloften voor IsraëI,
zie Rom. 9-11. Onbegdfpelilkl "Je kunt er ei-
genliik alleen maar van zingen, bijv. Psalm
103, omdat de woorden tekort schieten om
deze barmhartige HEERE te roemen" (Weste-
rink). Zijn volk in nood mag weer getroost
worden, Jes. 40 : l. Hij is God en geen mens,
staat er. Daarom zalHli Zijn brandende toorn
niet geheei uitvoeren, Zijn volk niet vernieti-
gen, niet te gronde richten, zodat er heiemaal
niets van overblijft. Geen holocaust van het
Joodse volk, zoals beoogt in WO 2.

God is de Heilige, in hun midden. "Gods hei-
ligheid is de volheid van Ziin deugden, Ziin
eerbiedwekkende en aanbiddeliike Godde-
iiikheid" (KV). God is geheel anders en han-
delt anders. Het mededogen van een mens is
niet te vergelijken met die van de Heere. Een
mens kan zijn liefde laten varen als reactie op
de ontrouw van zijn partner. God bliift echter
trouw in Zijn liefde, ondanks alles, omdat Hij
God is en geen mens, de gans Andere. Hij is

altijd weer anders dan wif denken. Vgl. Jes.
4O :25v en 41 : 16.

Hij kan wel schrikkelijk toornen, maar in die
toorn gedenkt Hij Zijn ontferming. Dat God
zeer te vrezen is, komt bij Hosea telkens naar
voren. Hij tekent Hem ais een verscheurende
leeuw (5 : 14), als een loerende panter ofwoe-
dende beer (13 : 7v). Toch is en blijft Hii de
God van Israël en Israël bliift Ziin volk. Deze

zekerheid van de directe gemeenschap van
God de Heilige en de zondige, zwakke mens
is het grondschema van het gehele Bijbelse
getuigenis. Israël mag weer uit de balling-
schap terugkeren. Dan brult de Heere als een
leeuw, Openb. 10 : 3, Hi1 zal Zijn majesteit
tonen, zoals de koning van de dieren. De vij-
anden zullen er van schrikken, maaÍ Israël zal
vergaderd worden. Sidderend, bevend, zul-
len de zonen komen, zich haastend om Ziin
roepstem te volgen. Van alle kanten zullen ze

komen uit de landen van de verstrooiing, Jes.
11 : 11. Ze nilen het oude erfland weer in
bezit mogen nemen, vgl. 1 : 11.
Van de Z€€ = uit het westen, d.i. Egypte.

Hoofdstuk 12 komt wegens plaatsgebrek in
het volsende nummeÍ.

Gespreksvrogen:

1. Wat heeft God ons allemaal gegeven in onze jeugd, ondanks de zonden van de
jonkheld (Ps. 25 : 3 ber)? Zljn er ook zonden van de oude dag?

2. De jeugd vliegt uit. Soms vliegen ze een verkeerde kant uit, van God af, net als
Israël. Hoe moeten we als ouders, opvoeders, jeugdouderlingen daarmee omgaan? Kan de
profetie van Hosea ons daarin helpen? Misschien ook een herinnering aan de kinderjaren?

3. Israël is de HEERE zeer ondankbaar. Hoe verklaren wij de vaak slechte opkomst in onze ker-
ken op dankdag? Is het op biddag misschien beter?

4. Wat wil het zeggen, dat de Heere vraagt heilig te ziin geliik Hij is? Lev. 19 : 2 en Petr.
I:16?

5. Zullen alleen de Joden terugkeren tot de Heere of is hier ook profetie voor de heidenen, voor
ons dus? Zie ll:10. Ies. 19 :23.
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Verschillende levensstaten, de woorde von gebed

(KoL 3 : 18-25)

lnleidíng

Aangezien er dit jaar één nummer van de
Hervormde Vaan minder zal verschijnen,
worden de bijbelstudies van deze en een
deel van de volgende maand samenge-
voegd.

Huiscodes (3:18, 19)

In verschillende brieven zien we dat Paulus
zeer concïeet ingaat op de betekenis van het
leven met de Heere Jezus. De verbonden-
heid aan Christus betekent ook navolging
van Christus. Het betekent dat onderlinge
verhoudingen 'gekleurd' moeten zijn door
de gehoorzaamheid aan de Heere. Ook de
verhouding binnen de intimiteit van de mu-
ren van het eigen huis. In dit vers worden
gehuwde vrouwen opgeroepen om zich te
stellen (hupotasso betekent je onder iemands
autoriteit stellen) onder hun echtgenoot. Het
heeft niets te maken met slaafse gehoorzaam-
heid, maar het gaat hier om een gewillig aan-
vaarden van leiding. In de brief aan Timothe-
us fundeert Paulus deze orde tussen man en
vrouw in de scheppingsorde (1 Tim. 2:13). In
dit vers legt hij ook een direct verband met de
Heere.'Gelijk het betaamt' betekent letterlijk
'zoals het recht is'voor de Heere. M.a.w. zoals
de Heere dat van u vraagt. De vrouw wordt
opgeroepen om zich binnen het huwelijk te
laten leiden door haar man. In de brief aan
Efeze vergelijkt Paulus dat met de leiding van
Christus ten opzichte van de gemeente (Ef.

5:22v). Hij is haar Hoofd. Zoals de gemeente
haar Heere volgt, wordt de vrouw geroepen
de leiding van haar echtgenoot te aanvaar-
den.
De man van zijn kant wordt opgeroepen zijn
vrouw lief te hebben. Hii moet het ziin vÍouw
niet moeilijk maken om zich onder zijn lei-
ding te stellen. Het hier gebruikte woord voor

Ds. P. Vex DUUVENBoDEN

liefde betekent dat je vooral gericht bent op
de ander. Het betekent dat jouw liefde daarin
zichtbaar wordt, dat je vooral het welzijn en
welgevoelen van de ander op het oog hebt.
Leiding geven betekent r.,aak dienen. Ons
woord minister is een Latijns woord en bete-
kent dienaar. Juist in zijn leiding geven dient
hij. Ik wiis opnieuw naar de brief van Paulus
aan Efeze. Daar wordt de liefde van de man
vergeleken met de liefde van Christus voor
Zijn gemeente, Die 'Zichzelven voor haar
heeft overgegeven' (Ef. 5:25b). Christus had
de gemeente zo lief , dat Hii bereid was Zijn
leven voor haar te geven. Hij diende de ge-

meente met Ziin ieven. Wanneer een vrouw
weet dat haar man bereid is om, als het moet,
zijn leven voor haar in de waagschaai te stel-
len, zal ze geen moeite hebben om zich onder
hem te stellen.
Ook moet hij niet verbitterd zijn tegen haar.
Het gebruikte werkwoord betekent letteriijk
'bitter maken'. Ieder huwelijk loopt het ge-

vaar dat de man (of de vrouw) opgekropte
frustraties thuis afreageert. Die slechte dag
op het werk, de irritatie aangaande wat je die
dag overkomen is, wordt snel afgereageerd
op diegene van wie we weten dat zii of hii
loyaal is. Nee, zegt Paulus, heb die ander op
het oog. Wees er opgericht dat uw vrouw tot
bloei komt binnen het huweliik. Dat is uw
roeping.

De kínderen en hun ouders
(3:20 en 2l)
Voor Paulus horen de kinderen voluit tot
de gemeente. Ze behoren tot het huisgezin,
maar ook tot het grote gezin wat gemeente

heet. Vermaningen zijn dan ook op hen ge-

richt. Dat betekent dat ook op hen een be-

roep wordt gedaan t.a.v. de onderlinge ver-
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houdingen. De oproep is dat ze hun ouders
gehoorzamen (hupakouoo betekent gehoor
geven aan) zullen in alle dingen. Het is een
verwijzing naar het 5'gebod waarin de op-
roep klinkt de 'van God gegeven ouders' te
eren. Het gaat erom ie ouders dat gewicht
te geven in je leven dat hen toekomt. Hier
gebruikt Paulus het woord gehoorzamen.
Hij bedoelt niet dat kinderen opgeroepen
worden tot blindelings uitvoeren van al-
les wat ouders hen zeggen en nog minder
dat ouders hierin een vrijbrief krijgen om
hun kinderen als slaaf te behandelen. Toch
is gehoorzaamheid het uitgangspunt. Dat
behaagt de Heere Die immers ouders deze
positie gegeven heeft. Ook het kind kdjgt
(evenals de vrouw in vers 18) de oproep
daarin allereerst op de Heere te zien.
Paulus spreekt nu de vaders aan. Niet om-
dat moeders niet in staat zouden zijn hun
kinderen 'te tergen' maar omdat hii de

vader als leider van het gezin aanspreekt.
Hii is de eerstverantwoordelijke, ook als

het gaat om de verhouding met de kin-
deren. Wie gehoorzaamheid verlangt van
zijn kinderen, moet dan ook goed en ver-
standig met hen handelen. Daarbij moet
opnieuw liefde de boventoon voeren en
niet de grillen van vader. 'Tergt niet'bete-
kent letterlijk breng ze niet tot verzet. Jaag
ze niet nodeloos tegen u in het harnas. Zoek
niet de strijd met uw kinderen. Wie dat doet
'ontmoedigd' zijn kinderen. Het werkwoord
betekent letterliik'de lust ontnemen'. Ouders
kunnen hun kinderen zo behandelen dat ze

hun levenslust verliezen. Laten we ons niet
vergissen in de geweldige gevolgen die exces-
sen in de opvoeding hebben voor het gehele
verdere leven van ons kind. Juist de omgang
met mijn kinderen moet gestempeld worden
door hartelijke liefde. Onze doelstelling moet
zijn dat we de kinderen helpen op weg naar
volwassenheid. Vooral moeten ouders iets Ia-

ten zien van de liefde van de Heere. Laat ons
gebed zif n dat we onze kinderen zicht geven
op de Heere en Zijn goedheid, ook in de op-
voeding.

Knechten en heren (3:22-2a)

Binnen de gemeente ziin er ook slaven. Eén

van de vragen die de gemeente van Christus
heeft opgeworpen was de vraag naar de maat-

Laot de kinderen tot Mij komen...
Marks 10: 11

schappelijke verhoudingen. Betekent het die-
nen van de Heere Jezus dat ik niet meer mijn
heer dien? Betekent bevrijding ook dat ik
geen slaaf meer ben? Paulus maakt duidelijk
dat hij de heersende maatschappeliike orde
respecteert. De slaaf is naar het heersende
recht eigendom van ziln meester. Hun 'heer
naar het vlees' (Paulus maakt zo onderscheid
met hun Heere naar de geest, de Heere Jezus)
moet gehoorzaamd worden. Daarbij maakt
Paulus duidelijk dat dit geen schijnvertoning
moet worden. Het gaat om daadwerkelijke
gehoorzaamheid waarbij er ook echte inzet
voor de meester is. Niet alleen voor het oog
('ogendienst), niet alleen met de doelstel-
ling om een mens te behagen, maar in op-
reehtheid.'Eenvoud' betekent eerlijkheid,
niet met dubbele gedachten of een dubbele
agenda. Dien uw meester met het oog op de

Heere. Hij verlangt het van u.
'En al wat gij doet, doet dat van harte als den
Heere en niet den mensen'. Letterlijk staat er;

'doet dat van uit uw geest'. Paulus bedoelt van
binnenuit. Het is niet gemakkelijk om slaaf
te zijn. Het is niet gemakkelijk om te weten
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dat je iemands eigendom bent die je gekocht
heeft en ook weer kan verkopen. De kans is
groot dat je wel dient, maar niet gewillig. Dat
je wel doet wat je wordt opgedragen, maar je
bent er op geen enkele manier bij betrokken.
Je dient omdat het nu eenmaal moet. Nee,
zegt Paulus, houdt uw oog op de Heere. Dien
uw meester zoals u de Heere dient.
'Wetende, dat gii van den Heere zult ont-
vangen de vergelding der erfenis; want gij
dient den Heere Christus'. Een slaaf had geen
enkele vooruitzicht op loon. Hij werd door
ziin meester onderhouden, soms net in le-
ven gehouden. Toch stelt Paulus hier'loon'
in het vooruitzicht. Uw aardse meester zal u
misschien niet vergelden naar wat u hebt ge-

daan, uw hemelse Heere zal dat wel doen. Het
woord'vergelding' betekent letterlijk zoiets
als'tegengift', compensatie. Het woord'erfe-
nis' betekent letterlijk deel, in de zin dat je
krijgt wat je toekomt. Paulus bedoelt dat die
knecht die gehoor geeft aan deze vermaning
mag geloven dat de Heere dat zal geven wat
Hii beloofd heeft. Het dienen van de meester
op deze wijze wordt gezien als dienen van de
Heere Christus.

Von toepossing?

Het is niet gemakkeliik om de toepassing te
maken naar onze tiid. In Nederland kennen
we geen slavernij meer. Dat is iets om voor
te danken. Toch horen we hier wel noties
die we in onze tijd aan het kwiitraken zijn.
Het huwelijksformulier spreekt over het'god-
delijk beroep' van de man. Daarin klinkt de
notie door dat de timmerman, de manager,
de arts, de buschauffeur en noemt u maar op
ook de Heere in hun beroep dienen, evenals
de predikant en de evangelist dat doen. Een
werknemer wordt evengoed opgeroepen om
'met het hart' zijn beste kracht te geven. Wie
op het werk de kantjes er van afloopt, dient
verkeerd. Wie alleen gericht is op eigenbe-
lang en niet op het belang van de werkgever
en het geheel van het bedriif, dient deze ver- ,

maning ter harte te nemen. Ook in ons werk
staan we voor het aangezicht van de Heere en
Hij vtaagt van ons inzet te tonen. Niet voor
het 'oog alleen' maar juist dan als de werk-
gever niet meekijkt. In onze tild is er veel
(terechte) aandacht voor de rechten van het
werknemer. Paulus waagt namens de Heere
aandacht voor de plichten. Wanneer we de

Heere liefhebben en Hem willen dienen, zal
ik dat ook doen in mijn 'goddelijk beroep'.

Onrecht wordt ook vergolden
(3:25)

In eerste instantie is dit vers nog een verleng-
stuk van het voorafgaande, nameliik de ver-
maning aan de dienstknechten (Kol. 3:22v).
Toch ondersteun ik de gedachte van verklaar-
ders die zeggen dat hier breder wordt gespro-
ken dan alleen tegen de siaven. Dit vers straalt
uit naar alle genoemde categorieën (echtge-

noten, kinderen, ouders, slaven en heren).
Diegene die 'onrecht doet' (die verkeerd of
misdadig handelt), moet er mee rekenen dat
de Heere dit onrecht ook zal vergelden. De

Heere is een Beloner van hen die wandelen
inZiin geboden. Tegelijk, zegt Paulus, laat Hij
overtredingen niet onbestraft.
De vermaning van Paulus is overigens zeer

herkenbaar. Wie als kind ongehoorzaam is,

zal daar doorgaans ook de gevolgen van mer-
ken. Wie als slaaf weigert een opdracht uit te
voeren, kan rekenen op straf. Geregeld dragen
we in ons bestaan de gevolgen van ons eigen
handelen. Pauius zegt in aile eenvoud; wees

dan ook zo eerlijk om te erkennen dat u dat
zelf over u hebt afgeroepen. Misschien kent u
wel mensen die hun beklag doen richting de
Heere dat het zover gekomen is in hun leven.

Je luistert naaÍ ze en je proeft nauwelijks de

erkenning dat we ook zelf verantwoordelijk
zijn. Misschien is de gedachte in uw hart ook
opgekomen. Waarom greep de Heere niet
in? Waarom moest het zo gaan? Is het niet
eerliiker om te erkennen dat we vaak zelf
stappen hebben gezet die ons later hebben
opgebroken? Daarbij, zegt Paulus, zal ook de
Heere vergelden wat we aan onrecht deden,
ongeacht wie ik ben. Er is geen 'aanneming
des persoons' (letterlijk voorkeur van de één
boven de ander). Dat geldt slaven, maar ook
hun meesters. Dat geldt vrouwen, maar ook
de mannen. Dat geldt kinderen, maar ook
de ouders. De grondtonen van Ez.18:20 zijn
ook te horen in dit vers. 'De ziel die zondigt
zal stenen. De zoon zal niet dragen de on-
gerechtigheid van de vader en de vader zal
niet dragen de ongerechtigheid van de zoon'.
Iedereen zal het onrecht dragen wat hij zelf
gedaan heeft. Paulus houdt de gemeente in
alle eerliikheid voor dat de Heere ons han-



delen ernstig neemt. Als Hii dat wat we doen Ds. P. van Duiivenboden, Osseveldweg 20c
ernstig neemt, moeten wij dat ook doen. Wie 7331 CP Apeldoorn, (055) 3603770
we ook zIin, wat we ook doen, wanneer ook. pvduijvenboden@solcon.nl.

Gespreksvrsgen:

1) Waar ligt voor de vrouw de grens van 'onderdanigheid'? Hoe kunnen mannen
het hun vrouw gemakkeliik maken om ziin leiding te aanvaarden? Hoe doet u
daï. zelf?

2) Heeft het in de huidige maatschappij nog zin om van kinderen gehoorzaamheid
te vragen (vers 20)? Hoe doe je dat op een goede manier? Wanneer gaat het mis?
Wat zijn uw eigen ervaringen?

3) Wat kunnen de gevolgen zijnvan het'tergen'van onze kinderen (vers 21)? Kent u voorbeel-
den waar het misging? Wat is volgens u de strekking van deze oproep van Paulus?

4) Hoe moeten we denken over het gegeven dat Paulus de bestaande maatschappelilke otde
bliikbaa accepteert (vers 22-24)? Of accepteert hij het niet? Hoe passen we dit schriftge-
deelte toe in onze tiid? In ons leven?

5) Hoe dragen we door ons gedaan onrecht (vers 25)? Hoe zit het met vergeving van onrecht?
Staat dat hierbuiten? Soreek er over met elkaar.
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Van de qJooTzitter,.,

Dankbaorheíd

Met onze 2'secretaris M. Post zijn we de Heere
dankbaar, dat er weer een spoedig herstel was.

Gelukkig was een hart-operatie niet nodig, en
mocht br. Post alweer op de bestuursvergade-
ring aanwezig zijn. Dan mogen we instem-
men met Psalm 103 :2 "Loof den Heere mijn
ziel, en vergeet geen van Zijn weldadenl"

Noor Gouda!

Ik wil u en jou opwekken om de Huishoude-
lijke Vergadering op D.V. zaterdag 21 aptil bii
te wonen. We komen dit keer samen in het
gebouw van de Driestar, vlak bii het station.
De aanvang is 14.00 uur, Dit keer staat de

wijziging van de Statuten niet op de agenda,
omdat we nu bezig ziin met de zgn. "open ge-

sprekken". Naast de praktische zaken hoopt ds.

DS. W. WESTLAND

J.P. Nap een referaat te houden over "Pre-
diking en Gericht". Een belangrijk onder-
werp, waarop we een levendige bespreking
verwachten. We hopen, dat u zelf komt, en
anderen meeneemt. Graag D.V. tot ziens in
Gouda.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede na-

mens de andere bestuursleden.
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Het thema "de Heilige Doop" blijft actu-
eel. Tijdens de laatstgehouden Bondsdag
in Putten hebben we op een indringende
manier bij dit thema stilgestaan. In gezin-
nen en families wordt op allerlei wijze over
de Heilige Doop gesproken. De aanleiding
is soms de geboorte van een eigen kind of
kleinkind; soms ook een discussie vanuit
evangelische hoek, waarbij de kinderdoop
gekritiseerd wordt; soms ook een vanzelf-
sprekendheid van de kinderdoop, waarbij
je ie afvraagt of de waarde er wel van ge-

peild wordt. Ook kan gezegd worden, dat
wat de Bijbel ons voorhoudt altijd actueel
is.

De Werkgroep Educatief Beraad (WEB) is

een samenwerkingsverband van onze Man-
nenbond met de Vrouwenbond en de HGJB,

dat nu al weer heel wat jaren bestaat. Daar

spraken we recent over de betekenis van de

Heilige Doop met het oog op een artikel in de

bladen van elke Bond. U leest nu het artikel
voor onze Hervormde Vaan.

Ov ersch otte n e n o n d e r sch atten

Het nadenken over de betekenis van de Hei-
lige Doop kan verhelderd worden door deze

twee bekende uitdrukkingen daarin te betrek-
ken.
Bij de Heilige Doop gaat het centraal om de

belofte van Gods genade, dat Hii de zonde
om Christus' wil vergeeft.
Overschatting eruan houdt in, dat we eï van
uit gaan, dat door het water van de doop de

zonden automatisch afgewassen zijn. Men
kan daarbij nog wel naar het bloed van Chris-
tus verwijzen als de eigeniijke oorzaak van
die afwassing, maar zij geschiedt toch tege-

liikertiid met de besprenkeling met het water.

Het geloof in Christus is buiten vizier.
Onderschatting van de doop houdt in, dat

Ds. J.P. NAP

de doop eigenlijk niets voorstelt. Althans, hij
heeft geen inhoud. Al het positieve dat over
de doop en zijn betekenis kan gezegd wor-
den, wordt uitwendig genoemd, Van afwas-

sing van zonde is geen sprake en die is ook
nauwelijks bedoeld. Ook dan is het geloof
niet aan de orde.
Zowel bij de overschatting als de onderschat-
ting gaat het om een bepaalde doopopvat-
ting. Het zal ons echter niet om een opvatting
moeten gaan, maar om het leven. Het leven
vanuit de doop. Namelijk het leven uit het
geloof. Het geloof dringt door tot in de kern
van de doop, namelilk tot in de beloften van
Gods genade in Christus en klampt zich daar

aan vast. Zo overstijgt het geloof de opvattin-
gen van overschatting en onderschatting.

Leven in geloof

Het klinkt zo eenvoudig, maar het is in de

praktiik vaak zo moeiliik: leven in geloof. We

staan onszelf er zo in tegen.
Luther vraagt in hoofdstuk IV van zijn Kleine
Catechismus: "Wat geeft of doet de doop?"
En geeft als antwoord: "De doop werkt verge-

ving van zonden, verlost van de dood en de

duivel en geeft de eeuwige zaligheid aan al-
len, die geloven, wat de woorden en beloften
Gods zeggen."
Hier komt de diepe inhoud van de doop naar
voren van de vergeving van de zonden, als-

mede de noodzaak van het geloof, waardoor
deze weldaad verkregen wordt. Waardoor de

belofte van die vergeving vervuld wordt.
De nadruk op het geloof werkt corrigerend
naar twee kanten. Ik kan ook zeggen: het
leven vanuit het geloof bevdjdt van twee

kramphoudingen.
Aan de ene kant kan er de kramp ziin van
een bepaalde angst om er als het ware met de

doop vandoor te gaan. Om er teveel waarde
aan te hechten en van de weeromstuit met
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het badwater van de doop ook het kind van
Gods belofte weg te werpen. Het geloof in
Gods genadige belofte in Christus leeft niet
van een kramp, maar geeft zich over aan
Gods belofte, die in de Heilige Doop wordt
betekend en verzegeld.
Anderzijds bewaart het leven in geloof ook
voor een te grote nadruk op het gevoel. In
onze tifd vol nadruk op emotie is dat heel
heilzaam. Veel spreken over de volwassen-
doop gaat ook gepaard met spreken oveÍ wat
ie tijdens die doop ervaart. Wil leven echter
niet van de ervaring, wij leven in geloof, wif
leven van Christus onze Zaligmaker. De apos-
tel Pauius zegt: "Wij wandelen door geloof en
niet door aanschouwen".

Dit geloof gaat zelfs dikwijls tegen de erva-
ring in. Nogmaals Luther: "Wanneer ik op
mijn sterfbed lig en de duivel houdt mij al
miin zonden vooÍ, zal ik hem gelijk geven.
Maar ik zal in geloof de hand leggen op mijn
voorhoofd, daar waar het water van de doop
is gesprenkeld, en de engelen zullen mii dra-
gen tot in de schoot van Abraham."
Zie, daï is ieven in geloof.

Pleiten op de doop

Tifdens onze Bondsdag werd door iemand de
waag opgeschreven: Hoe komt het, dat ik zo
weinig aan mifn doop denk? Dit is een we-
zenlijke vraag. Het gaat trouwens niet alleen
om 'denken' maar om 'geloven', zoals we al
zagen.
In die vraag wordt wel aangevoeld, dat de
doop ons niet lui moet maken, maar dat
zij roept tot geesteliike activiteit. De doop
is geen rotsgrond om vals op te rusten, de
doop is ook geen zandgrond om van weg te
lopen, maar zii is pleitgrond om de Heere aan
te lopen als een waterstroom, opdat Hii Zlin
gegeven beiofte van vergeving der zonden
vervult.

Dit pleiten is allereerst van belang voor ons-
zelf. Opdat wif in de Heere Jezus zullen ge-
loven tot zaligheid. De zoëven genoemde
vraag kan dan ook beantwoord worden door
te adviselen het doopformulier te lezen en

fe eigen naam daarbij in te vullen. Want de
doop is een persoonlijke zaak. De drieënige
God verbindt Zijn Naam en onze naam. De
Heilige gedenkt in gunst aan een zondaar.
Wie zo het formulier leest, zal er niet koud en
onbewogen onder kunnen blijven. De Hei-
lige Geest wil dit dooponderricht zegenen,
opdat we ons voor de Heere verootmoedigen.
Het water van de doop wijst mij immers aan
als zondaar, die aan de verdoemenis onder-
worpen ben. Het wijst mij ook aan als zon-
daar aan wie de Heere Zi;n genade in Christus
kwijt wil. En het verplicht mij tot een nieulr',
godzalig leven.
Dit pleiten op de doop is niet alleen belang-
rijk voor onszelf.
Ook met het oog op onze kinderen en klein-
kinderen. Ook met het oog op de kinderen
van de gemeente, hetzij lvij zelf lr,el of geen
kinderen hebben.

\,Vat dit laatste betreft: de gemeente is niet
alleen de gedoopte gemeente, maar ook de
dopende gemeente. Zli bliift r,erantwoorde-
liikheid dragen voor haar gedoopte kinderen,
ook nadat zij die heeft toegezongen: Dat 's

Heeren zegen op u daal'. Dat verstond die
man, die zei, dat hij wekelijks bad voor "het
zaad des verbonds".
Ook als wij kinderen hebben ligt er een ver-
antwoordelijkheid. Om met hen te spreken
over wie de Heere voor hen is en wil ziin. Om
hen op te dragen aan Gods troon en te sme-
ken om hun bekering. Dat God Ziin belofte
aan hen zal vervullen.

Zo zal de Heilige Doop uw hele leven vullen.
Omdat Gods belofte uw leven vult. Omdat
Christus uw leven vult; Hii is de inhoud van
die belofte en de waarheid van de dooo.
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Gespreksvrsgen:

1. Hoe kiikt u zelf aan tegen de op de Bondsdag gestelde vraag: "Hoe komt het, dat
ik zo weinig aan mif n doop denk?"

2. Pleiten op de doop van de kinderen, ook die van de gemeente. waarom is dat
belangrijk? Hoe functioneert dat in uw leven?
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van de Bond van Nederlandse Heruormde
M anne r* e r eni gingen op G ereform e e r de
Grondslag

Geachte leden,

Rondom een geopende Biibei mochten man-
nen van verschillende leeftilden en met
verschillende gaven en talenten elkaar ont-
moeten tijdens verenigingsavonden,
streekvergaderingen, studieblokken, thema-
dagen en ook tijdens onze Bondsdag. Wat een
voorrecht, ja een geschenk van God dat we dit
mogen hebben. Door middel van Zijn Woord
werkt en versterkt de Heere het geloof. De ere-
diensten op zondag vormen het hart van het
gemeenteleven, maar ook in andere verban-
den - zoals tijdens de bijeenkomsten binnen
onze Bond - heeft de Heere door Zijn Geest
en Woord Zijn gemeente lvillen bouwen, ja

daadwerkelijk gebouwd. Het werk van de ge-

trouwe God is - ook onder ons - door-
gegaan.

H uishou d elij ke Vergoderi n g

Op 20 mei 2006 werd te Nijkerk onze Huis-
houdelijke Vergadering gehouden. De gebrui-
kelijke agendapunten werden vlot afgehan-
deld. Bii de bestuursverkiezing kregen drie
zittende en herkiesbare bestuursleden bijna
unaniem het vertrouwen.
Het voorstel van het hoofdbestuuÍ tot aan-
passing van de Statuten kreeg onvoldoende
steun. Er was wel een duidelijke meerderheid,
maar niet de vereiste tweederde meerderheid
(124 stemmen voor, 88 tegen, 14 blanco). Het
hoofdbestuur heeft besloten om hierover een
open gesprek aan te gaan met de besturen
van de plaatselijke verenigingen. Hiermee is
inmiddels een begin gemaakt.
Besloten is om in het jaar 2007 de Huis-
houdelijke Vergadering te houden te Gouda.

Bondsdag 2006

Op 28 oktober 2006 werd de jaarlijkse Bonds-
dag gehouden in de Oude Kerk te Putten. Het

thema was: "De Heilige Doop". Ds. H. Vis-
ser, onze oud-voorzitter, refereerde over "De
betekenis van de doop". Ds. AJ. Mensink
hield een referaat over "De praktiik van de
doop". Vanuit Gods Woord en onze belilde-
nisgeschriften werd het thema belicht. Door
ruim zeshonderd aanwezigen - meer dan het
jaar daarvoor - werd met aandacht geluisterd
naar de beide referaten. Veel vragen werden
gesteld en door de beide referenten voorzien
van heldere antwoorden. De onderlinge ge-

sprekken en contacten waren bemoedigend.
Uit Gods hand ontvingen we een opbouwen-
de bondsdag in goede onderlinge sfeer.

Toer u stí n g pl a atsel íj ke b estu re n

De toerusting van de plaatselilke besturen is
ook in het seizoen 2006-2007 vooÍtgegaan.
Inmiddels is de enkele jaren geleden begon-
nen rondgang langs de besturen afgerond.
Tijdens 31 avonden hebben steeds enkele
hoofdbestuursleden ontmoetingen gehad
met vrijwel alle besturen van de plaatselijke
verenigingen. Het verslag van deze ontmoe-
tingen is in het hoofdbestuur besproken. We
mogen terugzien op goede en constructieve
ontmoetingen. Met diverse opmerkingen en
suggesties hebben we onze rvinst kunnen
doen. Een aantal zaken zijn inmiddels ver-
werkt in besluiten die het hoofdbestuur heeft
genomen.

Streekvergaderíngen

Er zijn door het hoofdbestuur vergaderingen
belegd en gehouden in de volgende stre-
ken: Alblasserwaard-West, Bommelerwaardl
Noord-Brabant, Amersfoort-Utrecht, Wilnis
en Omstreken. Tijdens zo'n vergadering heeft
een van de predikant-leden van het hoofd-
bestuur een lezing gehouden. We mogen te-
rugzien op leerzame avonden.

Regionale Themodogen
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themadagen gehouden. De bijeenkomsten
vonden plaats te Baarn, Middelharnis, Rijssen
en Veenendaal. Het aantal bezoekers verschilt
per regio, maar was over het geheel genomen
stabiel vergeleken met het jaar ervoor. De
commissie voor de regio Rotterdam organi-
seert eens in de twee iaar een themadag te
Papendrecht. De commissie te Middelharnis
heeft de draad weer opgepakt. De regionale
commissies uit de genoemde plaatsen komen
eenmaal per jaar samen om te evalueren en
om de ervaringen met elkaar te delen. Er is
en blijft een goede samenwerking met de
landelijke commissie van de Bond van Man-
nenverenigingen van de Chr. Geref. Kerken.

Mannenverenígingen

In het afgelopen verenigingsjaar hebben
geen mannenverenigingen bedankt voor
onze Bond en hoefden er ook geen vereni-
gingen wegens gebrek aan leden opgeheven
te worden.

Tn Nijkerkerveen is een nieuwe mannen-
vereniging (met ruim twintig leden) opge-
richt. Deze vereniging, die de naam "David"
draagt, heeft zich bii onze Bond aangesloten.
Het hoofdbestuur heeft het besluit genomen
om in D.V. 2008 weer een adresboekie te la-
ten verschiinen.

De Hervormde Voon

Ds. J. van Diik (Ridderkerk) rondde in het
juniijulinummer 2006 zijn serie bijbelstudies
over Ruth en enkele Psalmen af. Ds. J.B. ten
Hove (Katwiik aan Zee) beëindigde in het-
zelfde nummer ziin biibelstudies over de Efe-
zebrief. Vanaf augustus 2006 verschiinen in
ons blad door ds. A.D. Goijert (Bunschoten)
geschreven bijbelstudies over Hosea. Van de
hand van ds. P. van Duijvenboden (Apel-
doorn) waren in De Vaan studies over de Brief
aan de Kolossensen te lezen.

Over thema's uit de Ned. Geloofsbelijdenis
verschenen van de hand van ds. J.P. Nap en
ds. W. Westland enkele artikelen. Het is de
bedoeling dat de serie - die wegens ruimtege-
brek in ons blad is onderbroken - zo spoedig

mogelijk wordt voortgezet. Dr. J. Broekhuis
verzorgde in elk nummer van DHV weer
een stukje in de rubriek "Opmerkelifk". Om
kosten te besparen heeft het bestuur besloten
om voortaan 10 nummers - in olaats van 1l
- per jaar te laten verschijnen.

Tenslotte

Zo zijn weer enkele belangrijke zaken uit
ons voorbijgegane verenigingsiaar de revue
gepasseerd. Van een volledig overzicht kan
geen sprake zijn, van het in kaart brengen
van de vrucht van al deze arbeid al helemaal
niet; alleen de Heere weet $'at het heeft uit-
gewerkt voor de eer van Ziln Naam, r'oor Zijn
gemeente en voor allen die in het seizoen
2006-2007 bij de verenigingsactiviteiten be-
trokken waÍen.

Maar vanuit de Schrift zelf mogen we weten
dat het werk in de Heere niet ijdel is. Wat is
het daarom goed en nuttlg en nodig om sa-

men te komen en samen te zijn om op basis
van het Woord van God met elkaar te sDre-

ken. Dan mag er onder Gods zegen en leiding
geestelijk voedsel voor onze ziel ontvangen
worden maar ook geesteliike leiding voor ons
leven in de praktijk van elke dag. In dat leer-
pÍoces mogen we elkaar tot een hand en een
voet zijn, om van elkaar te leren en om met
wat we mochten opdelven uit de onuitput-
telijke goudaders van de Heilige Schrift elkaar
en anderen te dienen.
In onze hedendaagse samenleving waarin
het samen-leven vaak problematisch is, is het
ontmoeten van elkaar en het meeleven met
elkaar als leden van de mannenvereniging
van wezenlijk belang. Juist ais de Schriften
open gaan en onze harten - onder leiding van
de Heilige Geest - daarvoor geopend worden,
vindt de ontmoeting met de Heere en vanuit
Hem ook met elkaar plaats. Sterkere banden
dan die van de gemeenschap der heiligen (zie
Heidelbergse Catechismus, Zondag 2I, vraag
en antwoord 55) ziin er niet.

Terugziende op een voorbijgegaan vereni-
gingsjaar past ons een dankbaar beliiden: de
Naam des HEEREN zij geprezen!

ds" T. van Bruggen, secretaris

apr1l2007
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Hetzij dan dat wij leven,

hetzij dot wij steruen, wij ziin des Heeren.

Romeinen 14: B

Met droetheid geven wij u kennis dat na een
kortstondige ziekte is overleden ons meele-
vend lid

PIETER TRIMP

in de leeftiid van 75 iaar.

Wij gedenken in dankbare herinnering ziin
bijdragen aan en ziin betrokkenheid bii onze
mannenvereniging.

De Heere troostte ziin vrouw, kinderen en ver-
dere familie met dit verlies.

Bestuur en leden van de
Mannenveren iging
,,Onderzoekt de Schriften"

Nieuwerkerk a/d lJssel, 25 februarl 2OO7.

Psalm 69 yers 36 en 37

Met droefheid namen wij kennis, dat de Heere
op Ziin tiid van ons heeft weggenomen onze
(oud) voorzitter

CORNELIS DEJONG

De HEERE vertrooste zijn vrouw, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.

Wij gedenken met dankbaarheid ziin betrok-
kenheid bij onze mannenvereniging waarvan
hii ruim 57 jaar lid was.

Bestuur en leden van
Ma nnenveren iging
,,Ca\vi1n" te Soest

Soest, 19 maart2OOT.

"En Ik zal de blinden leiden door den weg,

dien zij niet geweten hebben...

... en Ik zal hen niet verlaten".

Op 17 maart behaagde het de HEERE uit dit
Ieven weg te nemen ons lid

ANDRIES EKELMANS

op de leeftiid van 84 laar.

De HEERE veftrooste zijn vrouw, kinderen,
klein- en achterkleinkinderen in dit gemis en
heilige ook deze roepstem aan ons aller hart.

Bestuur en leden
Mannenveren iging
,,Onderzoekt de Schriften"
te Bennekom

Bennekom, tr'aaft 2007.

De mannenvereniging ,,Onderzoekt de Schrif-
ten" geeft met droel'ireid kennis dat de Heere

uit ons midden heeft weggenomen, ons trouw
lid, de heer

BEREND TEN KTOOSTER

op de leeftiid van 81 iaar.

De Heere vertrooste zijn vrouq kinderen en
kleinkinderen in dit plotselinge verlies.

Bestuur en leden
Man nenvereniging
,,Onderzoekt de Schriften"

Hasselt, maart 2OO7.

De mannenvereniging ,,Calvijn" deelt u met
droefheid mede dat de Heere uit ons midden
heeft weggenomen ons lid en oud-bestuurslid
de heer

JOHANNES DE RIE

in de leeftiid van82 iaat

Vanaf de oprichting van onze vereniging in
1959 was hij lid. De Heere sterke en vertrooste
zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere
familie.

Bestuur en leden van de
mannenvereniging,, Calviin"

Streefkerk, 17 maarr 2OO7.
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BOND VAN HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING
Aan de leden van onze bond om op D.V

ZATERDAG 21 APRIL 2OO7
aanwezig te zijn op de te houden

HUISHOUDELIJKE
YERGADERING
in de aula van de Chdstelijke Hogeschool ,,DE DRIESTAR",

Burg. Jamessingel 2 te Gouda.
Aanvang 14.00 uur.

Zie voor de A G E N D A het maartnummer van de Hervormde Vaan

Reisadvies met de auto vanaf Utrecht:
Via de 412 richting Den Haag.
Na 29 km afslag Gouda (afslag 11) richting Gouda.
Na 0,7 km linksaf op de Goudse Poort (N 452) richting Gouda.
Na 1,1 km linksaf de Burg. van Reenensingel op.
Na 0,7 km rechtsaf de Burg. Mijssingel op.
Na 350 m linksaf de Burg. Jamessingel op.
Na 500 m bent u op de plaats van bestemming.

Reisadvies met de auto vanaf Rotterdam:
Via de A12 richting Gouda/Utrecht.
Na ongeveer 20 km afslag Gouda (afslag 11) richting Gouda.
Na 0,6 km rechtsaf op de Goudse Poort richting Gouda.
Na 0,6 km linksaf de Burg. van Reenensingel op.
Na 0,7 km rechtsaf de Burg. Mijssingel op.
Na 350 m linksaf de Burg. Jamessingel op.
Na 500 m bent u gearriveerd.

Parkeer gelegenheid: Er zijn 90 vrije parkeerplaatsen bij het gebouw. Buiten deze
parkeerplaatsen zijn de onkosten € 4,00 per dag, een parkeerkaart is bij ,,De Driestar"
verkrijgbaar.

Reisadvies per trein vanaf Utrecht Centraal perron 4:
Vertrektijd : 13.03 13.15 13.77
Aankomst : 13.22 13.34 13.38

Reisadvies per trein vanaf Rotterdam Centraal perron 14b:
Vertrektijd : 13.02 13.17 13.20
Aankomst : 13.23 13.37 13.44

U verlaat het station via de achterzijde,loopafstand 5 min. M. Post


