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Hem gevonden!

Philippus vond Nathanaël en zeide tot hem: Wij hebben 
Hem gevonden, van wie Mozes in de Wet en de Profeten ge-
schreven hebben, Jezus, de Zoon van Jozef, uit Nazareth.

Joh. � : 46

Let op het woordje: Wij, - „wij hebben gevonden”. Hij 
zegt niet: „Ik heb gevonden”. Hoe liefelijk is toch de 
gemeenschap der heiligen! Als één lijdt, lijden allen. 
Als één zoekt, zoeken allen. Als één zich verheugt, ver-
heugen zij zich allen. Als één zich verheugt, verheugen 
zij zich allen. Let er ook op, dat hij niet spreekt over 
heilsgoederen op zichzelf, maar dat hij spreekt over de 
Persoon, in Wie hij de heilsgoederen gevonden heeft. 
En let er ook op, dat zijn geloof zijn 
strijd heeft gestreden over dat, wat 
geschreven staat in de boeken van 
Mozes en de Profeten.
De Gemeente vindt in het geschre-
ven Woord de Persoon in omtrek-
ken; in afbeeldingen, in beloften. 
Dat prikkelt haar, dat maakt haar 
verlangend naar troost, dat maakt 
al haar verlangen wakker. Dat geeft 
de Gemeente rust noch duur, totdat 
zij gevonden heeft de beloofde Persoon, hetzij lichame-
lijk, zoals toen, of geestelijk, zoals toen ook, dat is door 
de Heilige Geest. Zó, dat de beloofde Persoon haar per-
soonlijk bekend wordt, persoonlijk door haar wordt ge-
vonden, en die Persoon is dan geheel Dezelfde en geen 
ander als Die, die Mozes en de Profeten beschreven heb-
ben. Waar dat niet het geval is, daar kan de Gemeente 
rechtzinnig zijn, maar zij heeft alleen het historische 
geloof en blijft dood.
Zoek echter bij het lezen van Wet en Profeten niet naar 
profetie en vervulling daarvan op zichzelf! „De kennis 
maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Heeft iemand 
God lief, dan is deze door Hem gekend” (� Cor. 8 : �, 
3). Zoek als arme zondaar, als mens, die de vloek en het 
oordeel waard zijt, de Heer, en bij Hem de rust voor uw 
ziel! Dan zult gij het goed verstaan, wat het profetisch 
Woord zegt: „Waarlijk, onze ziekten heeft Hij op zich 
genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen... Om 
onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze on-
gerechtigheden verbrijzeld. De straf, die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen zijn wij 
genezen” (Jesaja 53 : 4, 5).
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Meditatie DS. W. WESTLAND

Liefde tot het einde!

“Alzo Hij de zijnen, die in de wereld waren, liefgehad heeft, zo heeft Hij ze liefgehad tot het einde”
Johannes �3 : �b

Ik zie de oude apostel Johannes zitten, 
gebogen over zijn schrijftafel. Hij is bezig 
met zijn Evangelie. Al twaalf hoofdstuk-
ken heeft hij geschreven over de rondwan-
deling van de Heere Jezus op aarde. Nu nog 
het lijden, de dood en de opstanding van 
Christus. Als Johannes dat allemaal over-
denkt, dan zou hij het met één woord kun-
nen zeggen: LIEFDE!

Dienende liefde

Liefde is een woord, dat ons bekend in de 
oren klinkt. Een woord, dat vaak zo gemak-
kelijk gebruikt wordt, en zo dikwijls door de 
modder gehaald wordt. Gelukkig zijn er door 
Gods genade ook voorbeelden te noemen 
van mensen, die veel zorg en liefde tonen in 
dagen van ziekte en verdriet. En toch: wie is 
volmaakt in de liefde? Het is bij ons allemaal 
onvolkomen en met zonde bevlekt. Ons ei-
gen ik laat zich zo vaak gelden. Kijk maar 
naar de discipelen van de Heere Jezus. Als 
de Paasmaaltijd begint, wil niemand de voe-
ten van de ander wassen. Maar dan staat de 
Heere Jezus op. Hij giet water in het bekken, 
en neemt de linnen doek. En dan begint Hij 
de vuile, stoffige voeten van Zijn discipelen 
te wassen. Hij vernedert Zichzelf, en doet het 
werk van de minste slaaf. 

Daarmee geeft Hij een voorbeeld aan ons. Om 
steeds maar dienend bezig te zijn: in je gezin 
en in de christelijke gemeente. Niet heersen, 
maar dienen! Maar er is meer. Dat blijkt wel, 
als de Heere Jezus bij Petrus komt. Petrus trekt 
zijn voeten terug. Dit gaat hem te ver. Moet 
Jezus zijn voeten wassen? Nee, het moet juist 
andersom. Maar dan zegt Christus: Indien Ik 
u niet was, dan hebt gij geen deel met Mij. 
Dan kun je niet bij Mij horen. Het water van 
de voetwassing wijst heen naar het bloed van 
Christus, dat reinigt van alle zonden. En die 
reiniging hebben wij allemaal nodig.

Tot het einde

Daarom buigt de Heere Jezus nog dieper; In 
Gethsémané buigt Hij onder de toorn van 
God over de zonde. Aan het kruis moet Hij 
zelfs neerdalen in de God-verlatenheid. Wat 
een liefde! Liefde, die doorging en volhield 
tot het einde.
Voor het woord “einde” staat er in de Griek-
se grondtekst het woord “telos”. Datzelfde 
woord klinkt ook in het zesde kruiswoord: 
Het is volbracht (tetelestai). Einde wil hier 
dan ook zeggen: doel-einde. De volle bestem-
ming: Liefde, die zijn doel bereikt. En wat 
is het doel? Dat God aan Zijn eer komt, en 
zondaren zalig kunnen worden. Dat de he-
mel geopend wordt voor mensen, die de hel 
verdiend hebben.
Maar dan is de vraag: voor wie is deze liefde 
bestemd? In deze tekst lezen we: voor de Zij-
nen, die in de wereld waren. Dat wil dus zeg-
gen: niet voor alle mensen. De Bijbel spreekt 
ook over de toorn van het Lam. Wie de Zoon 
ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, 
maar de toorn van God blijft op hem (zie Joh. 
3 : 36). Dat is een waarschuwing voor ons al-
lemaal. 
De Zijnen, dat zijn degenen, die God in Zijn 
eeuwige ontferming heeft uitverkoren en 
heeft overgegeven aan Zijn Zoon. Het zijn de-
genen, die de Heere roept. Een ieder, die naar 
de stem van de Goede Herder luistert.
Zo hebben de discipelen de Heere Jezus le-
ren volgen. En de vraag is: hebben u en jij 
ook al naar Zijn stem geluisterd? Hij roept… 
ook door middel van deze meditatie. Door de 
kracht van Zijn Geest mag u zich gewonnen 
geven, en buigen aan Zijn voeten. Om Zijn 
liefde en vergeving te ontvangen. En dan 
mag u om Christus’ wil de stem van de Vader 
horen: “Ik heb u liefgehad met een eeuwige 
liefde, daarom heb Ik u getrokken met koor-
den van goedertierenheid”. En dan mag het 
antwoord klinken met de bruid uit het Hoog-
lied: “Hij is de mijne, en ik ben de Zijne.”
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Bijbelstudie	O.T.

DS. J. VAN DIJK

Recht en genade
Ruth 4 : �–��

In de wereld

Nu gaat Christus terug naar Zijn Vader. Maar 
de discipelen, en Zijn gemeente blijven in de 
wereld achter. En dat is een Gode-vijandige 
wereld. Die wereld komt van buitenaf, en 
trekt mij mee in de zonde. Maar die wereld zit 
zelfs in mijn eigen hart. Want ik ben vleselijk, 
verkocht onder de zonde. 
En toch is de christen het eigendom van 
Christus. Wel ìn deze wereld, maar niet ván 
deze wereld. Maar wat moet er van mij te-
rechtkomen? Wat komt er terecht van Gods 
kerk in deze wereld? Zullen we bezwijken on-
der satans duistere macht?
Nee, toch niet. We mogen elkaar wijzen naar 
de Heere Jezus. Hij leeft om voor ons te bid-
den: “Vader, Ik bid niet, dat Gij hen uit de 
wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart 

van de boze”. Zo blijft Zijn liefde bij ons, 
in alle omstandigheden van het leven. Zijn 
liefde gaat door tot het einde. Tot de volle be-
stemming. Totdat Zijn bruidsgemeente zon-
der vlek of rimpel zal staan voor de troon van 
God, om voor eeuwig te delen in de liefde 
van haar Bruidegom. “Want ik ben verzekerd, 
dat noch dood, noch leven, noch tegenwoor-
dige, noch toekomende dingen ons zal kun-
nen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Heere!” (Romeinen 8 : 
3�–39).
 Geloofd zij God, Die Zijn genade
 aan mij heeft groot gemaakt.
 Die voor zijn welstand waakt.
 Zijn oog slaat mij in liefde gade.
 Hij wil mij heil bereiden,
 mij in een vesting leiden.

(Psalm 3� : �7)

De vorige keer hebben we gezien, dat Nao-
mi tegen Ruth gezegd heeft: ‘Ruth, je hebt 
Boaz gevraagd om losser te zijn, zit nu stil, 
nu moet je wachten, want Boaz zal deze 
zaak tot een goed einde brengen’. En dat 
gebeurt. Zodra het dag is, gaat Boaz naar 
de poort van de stad om de zaak voor Ruth 
en Naomi op te lossen.

Wat deed Boaz? Hij riep �0 mannen van het 
gemeentebestuur bij elkaar. Die moesten ge-
tuigen dat hij als losser van Ruth en Naomi 
wilde optreden. Wat hield losser zijn in? Twee 
dingen: het losserschap en het leviraatshuwe-
lijk (zwagerhuwelijk). Wat het losserschap be-
treft, had Boaz een verplichting ten opzichte 
van Naomi. De grond kopen van Naomi was 
hij als bloedverwant en familielid verplicht. 
Wat Boaz niet verplicht was, was: een zwager-
huwelijk aangaan en met Ruth trouwen op 
voorwaarde dat hun eerste zoon zou gelden 
als de zoon van de overleden Machlon, de 
eerste man van Ruth, dus als toekomstige erf-

genaam. Waarom niet? Boaz was geen broer 
van Machlon, maar wellicht een verre neef. 
Toch neemt hij wel de plaats van een broer 
in. Dat is de liefde van Boaz voor Ruth. Of 
Boaz’ plan door kon gaan, hing af van de na-
dere losser. Het woordje ‘nader’ wil zeggen: er 
was iemand, die ook een familielid was van 
Naomi en die wat de familierelatie betreft 
dichter bij haar stond en voorrang had bo-
ven Boaz om het stuk land van Naomi te ko-
pen en met Ruth te trouwen. Daarom moest 
hem eerst de gelegenheid geboden worden 
om te kunnen lossen. Boaz riep hem er dan 
ook bij. Hij ging niet om de nadere losser 
heen, als zou hij bang zijn om aan het kortste 
eind te trekken. Maar na alles overwogen te 
hebben, wilde de nadere losser niet als losser 
optreden. Hij zag wel winst in het land van 
Naomi, want daar zou hij zijn bedrijf mee 
kunnen uitbreiden. Maar trouwen met Ruth, 
een Moabitische vrouw, zou betekenen dat 
hij dat stuk land van Naomi later terug moet 
geven aan de eerste zoon, die uit zijn huwe-
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lijk met Ruth geboren zou worden en die de 
erfgenaam zou zijn. Dat had hij er niet voor 
over. Hij trok zijn schoen uit en dat beteken-
de: ‘ik draag de rechten en plichten, die bij 
de losser horen, aan u over, u bent de losser 
voor Naomi en Ruth, ik doe er afstand van’. 
De gemeenteraad stemde ermee in (vers ��). 
Wat Boaz typeert is: rechtsbesef, waardoor hij 
niets doet buiten de wet om en liefde om, al 
was hij geen broer van Machlon, met Ruth te 
trouwen en haar tot vrouw te nemen.
Op dit punt trekken we de lijn door naar de 
meerdere Boaz, onze Heere Jezus Christus. 
Kijken we naar de nadere losser, dan wordt 
de nadere losser nog wel eens vergeestelijkt 
door uitleggers en dan wordt alles letterlijk 
wat de nadere losser doet en zegt toegepast 
op de wet van God. Toch zou ik daarmee 
uitkijken. Want als we dat doen, krijgen we 
mijns inziens een negatief en verkeerd beeld 
van de wet. Bijvoorbeeld dit: de nadere losser, 
die Boaz er bij roept, is egoïstisch en denkt 
aan zichzelf en wil niet de losser zijn, want 
hij is geen broer van Machlon en schrikt van 
de consequenties van het zwagerhuwelijk. 
U merkt wel: kunnen we dat zo op de wet 
van God toepassen? Immers, de wet van God 
komt uit Gods hart en is Gods wil en de wet 
van God is heilig en goed. God is in Zijn wet 
niet egoïstisch, maar heeft met Zijn wet Zijn 
eer en tevens het geestelijk welzijn van ons 
op het oog. Hoe moet het dan?
Ik zou zeggen: een geestelijke les er uit halen. 
Welke? De rechtszaak tussen de nadere losser 
en Boaz is een beeld van de liefde van God 
om zondaren zalig te maken, waarin recht en 
genade een hoofdrol vervullen. Gods recht, 
wat de Heere gebruikt om ons zondaren te la-
ten zien wat onze zonde is en hoe groot onze 
zonde is en dat wij mensen schuldig staan 
aan de wet van God en vooral daarom in de 
schuld staan bij God, omdat we de liefde tot 
God en Zijn wet en rechten missen. Omdat 
wij, die zondaren zijn, die liefde niet bezit-
ten van onszelf, is het Gods recht, dat de wet 
onze losser niet kan zijn. Maar zo wijst God 
ons op Zijn genade in de Heere Jezus Christus 
en Zijn offer, dat op recht en wet gegrond is. 
Waarom? De Heere Jezus had besef van het 
recht van Zijn Vader. Daarom wilde Hij een 
bruid verwerven op grond van het recht en 
van de wet van Zijn Vader en daar gaf Hij 
Zijn leven voor. Niemand dan de Heere Jezus 
Christus weet, hoe groot Gods oordeel is over 

onze zonden: ‘vervloekt is ieder die niet blijft 
in wat er in Mijn geboden geschreven staat’. 
Dan zegt de Heere Jezus: ‘Ik neem de vloek 
op Mij, Ik onderga de verlatenheid door Mijn 
Vader alsof Ik een overtreder van de wet ben’. 
En dat kost de Heere Jezus Zijn eigen leven, 
want Hij geeft Zijn leven tot in de dood. De 
Heere Jezus gaat niet om recht en wet heen, 
maar Hij verheerlijkt het recht van Zijn Vader. 
Zo wordt Zijn kerk aangenomen tot Bruid van 
de Heere Jezus Christus en krijgt ze een eeu-
wige toekomst die haar niet meer afgenomen 
zal worden en die ze zelf niet meer verspelen 
kan. Omdat Jezus’ offer bij de hemelse Vader 
rechtsgeldig is. Het open graf op de Paasmor-
gen is het getuigenis en Gods Woord zegt, dat 
de Vader als Rechter Zelf dat getuigenis geeft. 
Hebben wij nog meer getuigenis nodig?

Overgave

Ruth geeft zich over aan Boaz, die de weg 
van recht en genade bewandelt, om haar als 
bruid te werven. Is dat niet moeilijk? Want 
ik dacht: stel je voor, dat die nadere losser 
nu eens ja gezegd had? Wat dan? Ja, dat lag 
voor Ruth allemaal in Boaz’ handen. Hij zou 
dat voor haar regelen. Wat een vreugde toen 
Boaz terug kwam en hij alles geregeld had en 
hij met Ruth kon en wilde trouwen. Het hu-
welijk ging door. Ja, toen moet Ruth begrepen 
hebben, waarom Boaz al die tijd zo goed voor 
haar was. Waarom niets hem te veel was. Het 
geheim: Boaz had haar lief, uit liefde voor 
God en Zijn wet en omdat Ruth op zijn weg 
geplaatst was. En wat een rijke zegeningen 
heeft ze door haar huwelijk met Boaz ont-
vangen. Ze was nu echt een Israëlitische. ‘Uw 
volk is mijn volk, uw God is mijn God’, dat 
was haar begeerte. Dat krijgt door deze daad 
van Boaz zijn beslag en haar begeerte wordt 
vervuld. Nu heeft ze echt rust. Ze hoorde er 
helemaal bij. Ze mocht volop delen in de 
voorrechten en zegeningen van Gods gena-
deverbond. Er waren geen beperkingen meer. 
Ze had volledige omgang met Boaz. Eerst lag 
dat anders. O zeker: de keus voor de God van 
Israël, het aren lezen op de akker van Boaz, de 
liefde van Boaz die zij daardoor ontving, het 
vragen of hij de losser wilde zijn, dat waren 
rijke momenten, onvergetelijk, maar er bleef 
een leegte. Nu is die leegte voor haar vervuld 
met en door Boaz.
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??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Deze overgave van Ruth, dat Boaz alles op 
grond van recht en genade in orde maakt, is 
een voorbeeld van de overgave van de zon-
daar, die zich door het geloof aan Jezus Chris-
tus toevertrouwt. Hoe belangrijk dat recht en 
genade verkondigd worden als Gods liefde en 
weg om zondaren zalig te maken en dat recht 
en genade beslag krijgen in onze harten en le-
vens. Dat krijgt beslag, waar de Heilige Geest 
ons verwijst door de verkondiging van recht 
en genade op de heilsfeiten, Kerstfeest, Goede 
Vrijdag, Pasen, Hemelvaart. We krijgen onder-
wijs, dat de Heere Jezus op geen andere wijze 
ons kon zalig maken, dan op de wijze zoals 
Hij het gedaan heeft. De Heere Jezus moest 
aan het recht van God voldoen, want ik liet 
het afweten. Van welke kant de Heilige Geest 
bij u binnenkomt, dit ene zal Hij u leren: ‘ik 
ben een verdoemelijk mens, omdat ik de wet 
heb overtreden, daarom moest de Heere Jezus 
de weg van kruis en dood voor mij gaan, het 
kon niet anders’. Om het af te leren, dat ik van 
mezelf nooit wat kan meebrengen bij God, 
dat opgeteld wordt bij Jezus’ werk. En om te 
ontvangen: overgave in geloof en vertrou-
wen, om alleen door Jezus Christus en Zijn 
genade zalig te worden. Zo ben ik Gods kind. 
De Heere wil zo graag, dat ik me als zondaar 
toevertrouw aan de Heere Jezus: ‘U, o Heere 
Jezus Christus hebt op recht en wet Uw offer 
gebracht, daar is Uw Vader tevreden mee, ik 
leg in geloof de hand op Uw offer en neemt 
mij uit genade aan tot Uw bruid’. Doe dat, in 
geloof. Het mag, de Heilige Geest wil het ons 
leren. Er is geen andere weg en die willen we 

dan ook niet meer. Want de Heere moet de 
eer ontvangen. Om vervolgens zonder beper-
kingen te leven uit het volbrachte werk van 
Jezus Christus, door de oefening van het ge-
loof. Want op grond van het kindschap van 
God zegt de Heere: al het Mijne is van u. Dat 
geeft vastheid en zekerheid: ‘Heere, in U is 
alles, in mij is niets’. Heerlijke overgave, dat 
we geloven en vertrouwen op het Woord en 
de belofte, wat God tegen ons zegt: zo ben 
ik aangenomen tot bruid van Jezus Christus, 
ook ik mag er bij horen. Recht en genade, 
hebben we nog meer nodig? Nee!

�) Boaz heeft rechtsbesef en wil losser zijn op grond van wet en recht en neemt 
zowel het losserschap en het leviraatshuwelijk op zich. Welke lijnen kunnen we 
hier trekken naar de Heere Jezus Christus? En welke lijnen lopen hier naar het 
discipelschap van Christus?

�) Ruth geeft zich over om met Boaz te trouwen op grond van recht en genade. Welke lijnen 
kunnen we hier trekken naar de rechtvaardiging door het geloof alleen? En welke lijnen 
kunnen we hier trekken naar de toe-eigening van het geloof?

3) De nadere losser wordt wel vergeleken met de wet en dan wordt die vergelijking vergeeste-
lijkt. Kent u meer voorbeelden uit de Bijbel, die vergeestelijkt worden door mensen? Wat 
zijn de nadelen van vergeestelijken? In de Bijbelstudie wordt gewezen op de geestelijke les 
uit dit gedeelte. Wat is een geestelijke les? Hoe moeten we met geestelijke lessen omgaan?

4) Wat is de functie van recht en genade in de verkondiging van Gods liefde voor zondaren en 
in welke verhouding moeten recht en genade staan? Wat gebeurt er als we recht en genade 
losmaken van elkaar? Als dat gebeurt, wat zijn de consequenties daarvan? Waarom moeten 
we recht en genade ten opzichte van het volbrachte werk van Christus dicht bij elkaar hou-
den?

Ruth leest aren op de akker van Boaz.
Uit: De Bijbel in beeld (Gustave Doré)
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Bijbelstudie	N.T.

DS. J.B. TEN HOVE

Efeze 4 : 1-16

Vooraf

In de eerste drie hoofdstukken van de Efeze-
brief heeft Paulus de kern van Gods heils-
plan en heilswerk ontvouwd. Dit mondt 
uit in zijn gebed voor de gemeente aan het 
slot van hoofdstuk 3. Want God moet het 
doen. Dat is voor de apostel echter niet het 
laatste woord. Want Gods genade schakelt 
ons niet uit, maar in. Dat merken we in de 
nu volgende hoofdstukken. 

Eenheid en verscheidenheid
(vers 1-7)

Wat vraagt Paulus van de gemeente (vers �)? 
Dat zij zal leven overeenkomstig de roeping 
waarmee de Heere haar roept. Wat dat be-
tekent, wordt in deze brief op velerlei wijze 
omschreven. Kort en krachtig kun je zeggen: 
God lief hebben boven alles, en je naaste als 
jezelf. Dat impliceert (vers �) ootmoedigheid 
tegenover God en onze naaste (in tegenstel-
ling tot hoogmoed, trots), zachtmoedigheid 
in de omgang met een ander (in tegenstel-
ling tot hardheid, meedogenloosheid), en 
lankmoedigheid (geduld, in tegenstelling tot 
kortaangebonden ongeduld en ergernis). Dat 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hierin 
hebben wij immers ons zondige hart tegen. 
Bovendien is de ander evenmin als wijzelf 
volmaakt. De apostel spreekt niet voor niets 
van verdrágen. Er is blijkbaar het nodige te 
verdragen in vergevende liefde. Daar kun je 
niet onderuit als je wilt wandelen met Chris-
tus. Letterlijk staat er: Elkaar hooghouden (in 
plaats van elkaar laten vallen), voor elkaar 
opkomen (in plaats van elkaar afvallen), el-
kaar dragen, verdragen.
Vers 3 bevat een indringende aansporing om 
de onderlinge eenheid te bewaren. Het gaat 
hier over de eenheid van Christus’ Gemeente 
uit Joden en heidenen (zie Efeze � en 3), en 
daarmee de eenheid van geheel Gods Kerk 

van alle tijden en plaatsen. Dus niet alleen 
de strijdende Kerk (Christus’ Kerk op aarde), 
maar ook de triomferende Kerk (Christus’ 
Kerk in de hemel). 
Wij zijn zo gewend geraakt aan kerkelijke ver-
deeldheid, dat wij soms een beetje blind voor 
deze schriftgedeelten zijn. Voelen we nog de 
pijn dat iedere kerkelijke en gemeentelijke 
breuk een verdere verscheuring van Christus’ 
lichaam betekent? 
Bedoelt de apostel hier dan eenheid ongeacht 
de waarheid? Nee. Het gaat hier nadrukkelijk 
om de eenheid van het lichaam met zijn 
Hoofd, Christus. Of met de woorden van vers 
3, de eenheid in/door de Heilige Geest, de 
verbondenheid in de vrede met God. Of met 
de woorden van vers 4, de eenheid in het ene 
lichaam, de onderlinge verbondenheid in de-
zelfde roeping (zie vers �). Of met de woor-
den van vers 5, de eenheid in dezelfde Heere 
(dit sluit iedere vorm van vermenging met 
andere godsdiensten uit), de eenheid in het 
geloof (dat wil hier zeggen: de inhoud van 
het geloof, dus datgene wat wij op grond van 
Gods Woord geloven) en de eenheid in de 
doop (later zijn er wel allerlei verschillende 
visies op de doop gekomen, maar het is en 
blijft wel dezelfde doop in dezelfde Naam van 
de drieënige God). Er is immers slechts één 
ware God en Vader (vers 6). 
Wij kunnen de kerkelijke verscheurdheid niet 
zomaar helen. Maar wij zijn wel geroepen om 
ons in te spannen voor de eenheid van het li-
chaam van Christus, ook over kerkmuren en 
landsgrenzen heen. Dat hoort bij de voorbe-
reiding op de eeuwigheid. Dan zullen kerke-
lijke muren immers afgebroken zijn. Dan is er 
slechts één hemel waar God alles en in allen 
is. Dan is er ook slechts één hel voor allen die 
Christus als hun Hoofd verworpen hebben. 
De eenheid van Christus’ lichaam betekent 
overigens geen uniformiteit. Vers 7 wijst ons 
op de verscheidenheid binnen Gods Kerk. 
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Iedereen is weer anders, en ieder heeft zijn 
eigen specifieke genadegaven van de Heere 
gekregen. Net zoals in ons gewone lichaam, 
waarin ieder lid en orgaan zijn eigen functie 
heeft (vergelijk Romeinen �� en � Korinthe 
��). 

Christus geeft gaven (vers 8-11)

Vers 8 begint met een citaat: Psalm 68:�9. Het 
gaat hier over de beeldspraak van een koning 
die als overwinnaar terug komt uit de strijd. 
Hij heeft vele krijgsgevangenen meegeno-
men, inclusief een grote krijgsbuit. Nu is er 
een opvallend verschil tussen Psalm 68 en 
Efeze 4. In Psalm 68 staat dat de overwinnaar 
gaven genómen heeft. In Efeze 4 staat dat Hij 
gaven gegéven heeft. Dat is nu precies wat 
er gebeurt wanneer deze Psalm op Christus 
wordt betrokken. Al wat Christus heeft ver-
worven, houdt Hij immers niet voor Zichzelf. 
Hij deelt ervan uit, mild en overvloedig. Hij 
laat al de Zijnen meedelen in Zijn hemelse 
schatten (vergelijk bijvoorbeeld Romeinen 
8:�7). Wie is een Koning voor Zijn onderda-
nen zoals Hij?!
Welke gevangenis nam Christus gevangen 
toen Hij als Overwinnaar terugkeerde naar 
de hemel? Hier kunnen we denken aan de 
duivel, de dood en de hel die ons, zoals wij 
van nature zijn, gevangen houden. We kun-
nen ook denken aan alle vijanden van God 
die door Hem overwonnen en gevangen ge-
nomen zijn. 
Voordat Christus opgevaren is ten hemel, is 
Hij eerst uit de hemel afgedaald naar bene-
den, naar deze aarde (vers 9). Hier gaat het 
dus over Zijn komst in het ‘vlees’, Zijn mens-
wording, inclusief Zijn lijden en sterven. Na 
Zijn vernedering is Christus op onuitspreke-
lijke wijze verhoogd (vers �0a). Dan denken 
we aan Pasen en Hemelvaart. Nu is Hij aan 
Vaders rechterhand. Daar is Hij opdat Hij alle 
dingen zal vervullen (vers �0b). Dat wil zeg-
gen: Opdat Hij dwars door heel het wereldge-
beuren heen Zijn heilsplannen in vervulling 
zal brengen (vergelijk Efeze �:9-��). 
Een van de dingen die de verhoogde Christus 
vanuit de hemel doet, is het geven van apos-
telen, profeten, evangelisten, en herders en 
leraars aan Zijn Gemeente (vers ��). Hen wil 
Hij blijkbaar gebruiken om Zijn plannen ten 
uitvoer te brengen. Bij de apostelen kunnen 

we denken aan de twaalf apostelen. Soms 
wordt de kring van de apostelen breder ge-
trokken. Dan behoren ook Paulus en andere 
ooggetuigen van Christus op aarde erbij. Ook 
worden in vers �� de profeten genoemd. Hier 
gaat het niet over de oudtestamentische pro-
feten, maar over gelovigen die op profetische 
wijze Gods wil ‘verstaan’, de tijden doorzien, 
inzicht hebben in de Heilige Schrift en daar 
iets van kunnen doorgeven aan anderen. 
Soms krijgen deze profeten een bijzondere 
openbaring, zoals Agabus in Handelingen 
��:8-�4. Dergelijke openbaringen staan nooit 
op gelijke voet met de Heilige Schrift, en 
moeten altijd kritisch getoetst worden aan 
de hand van Gods geopenbaarde Woord (ver-
gelijk � Korinthe �4:�9-40). Wat kennen wij 
nu nog van deze profeten? Is het in onze tijd 
niet meer dan nodig dat wij bidden om zulke 
profeten van God? Het woord ‘evangelist’ dat 
in vers �� als derde wordt genoemd, vinden 
we nog slechts twee maal vaker in de Bij-
bel (Handelingen ��:8 en � Timotheüs 4:5). 
Het gaat om iemand die geroepen is om het 
Evangelie aan anderen bekend te maken. Als 
vierde worden hier genoemd de herders en 
leraars. Hier kunnen we denken aan de ou-
derlingen (oudsten), in het bijzonder aan de 
predikant. Je zou immers het predikantschap 
een verbijzondering van het ambt van ouder-
ling kunnen noemen. Aan hen is de zorg voor 
de (plaatselijke) gemeente toevertrouwd.

Het doel van Christus’ gaven
(vers 12-16)

Waarom roept Christus deze mensen in Zijn 
dienst? In vers �� staat: ‘tot de volmaking der 
heiligen’. Met deze heiligen worden de gelo-
vigen bedoeld. Zij zijn niet heilig in zichzelf, 
maar in Christus. Zij moeten ‘volmaakt’ wor-
den. Het Griekse woord heeft niets te maken 
met perfectionisme. Het woord betekent: toe-
gerust worden, klaar gemaakt worden, in orde 
gebracht worden, voorbereid worden. Daar 
zijn bovengenoemde ambten en bedieningen 
dus voor bedoeld! Niet om als predikant of 
ouderling of evangelist alles alleen te doen. 
Maar om de gehele Gemeente van Christus 
bij Zijn heilsplannen te betrekken, en in te 
schakelen in Zijn dienst. Daarbij kunnen we 
denken aan alles waartoe Christus de Zijnen 
roept: Hem dienen met woord en daad, en 
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onze naaste dienen met woord en daad, om 
Jezus’ wil. Het gaat hier zowel om een beker 
koud water (zie Mattheüs �5:3�-46) als om 
een woord dat dient tot het eeuwige behoud 
van een ander. 
In het verlengde hiervan wordt in vers �� als 
doel genoemd: de opbouw van het lichaam 
van Christus. De leden van Christus’ lichaam 
worden geroepen om met woord en daad 
het goede voor alle andere leden van Zijn li-
chaam te zoeken, en om te proberen in alles 
hun Hoofd te behagen. Heel concreet in het 
helpen van elkaar, in het oog hebben voor 
elkaar, in het meeleven met elkaar. Dat bete-
kent ook gericht zijn op het geestelijke wel-
zijn van de ander. Ook van die jongere. Of 
van die man die dreigt af te haken. Of van dat 
meisje dat het verkeerde spoor inslaat. Niet 
minder van van iemand die zich laat verblin-
den door geld en goed, en ga zo maar door. 
Het gaat erom, dat in de gemeente en in ons 
persoonlijke leven wordt afgebroken wat niet 
naar Gods wil is, en dat wordt opgebouwd 
wat uit Christus is. 

Vers �3 gaat daarmee verder: “Totdat wij 
allen zullen komen tot de enigheid des ge-
loofs”. Kernachtig schrijven de kanttekenaars 
bij de Statenvertaling hier: “Dat is, tot een-
zelfde geloof en kennis of erkentenis van de 
Zone Gods, hetwelk hier in deze wereld wel 

enigszins geschiedt, maar hiernamaals ten 
volle geschieden zal, als God in Christus zal 
zijn alles in allen”. 
Nadrukkelijk schrijft Paulus hier in vers �3 en 
�4 over het leven met Christus als een groei-
proces. Gods kinderen en Christus’ Gemeen-
te groeien zoals een kind een man wordt. Zo 
wil de Heere het. En als dat niet gebeurt, is er 
iets niet in orde. Ook in het geestelijke leven 
betekent stilstand achteruitgang. Wie zich te-
vreden stelt met geestelijke onvolwassenheid, 
is een gemakkelijke prooi voor de duivel. Je 
wordt niet weerbaar tegen de vele aanvallen, 
verleidingen, verzoekingen, dwaalleringen. 
Het is hard nodig dat we dagelijks meer leren 
van de Heere, van Zijn Woord, van de ver-
borgen omgang met Hem, van de geestelijke 
strijd. Om toegerust te worden door Hem en 
door Zijn Heilige Geest. Om standvastig te 
blijven in Hem. Of met de woorden van vers 
�5: om op te wassen (opgroeien) in Chris-
tus Die het Hoofd is van het Lichaam. Dat 
heeft alles te maken met eerlijkheid en op-
rechtheid, en met de waarheid van God (‘de 
waarheid betrachtende’). Maar dan niet op de 
meedogenloze wijze van veroordelende keur-
meesters, maar in de liefde van Christus (vers 
�5). Hij is het Hoofd. Hij is Degene Die Zijn li-
chaam onderling samenbindt en structureert 
(vers �6). Hij zorgt voor de groei van Zijn li-
chaam en voor de opbloei in Zijn liefde.

�. In Efeze �:� gaat het over onze roeping. Wie roept er? Hoe doet Hij dat? Waartoe 
roept Hij ons op? Waarom zou de apostel het nodig vinden om in vers � zoveel 
nadruk te leggen op nederigheid en liefde? 

�. Het gaat in Efeze �:�-�6 over de eenheid van Christus’ Gemeente. Wat hebben 
deze verzen ons te zeggen als het gaat over het moderne streven om contact te zoeken met 
andere godsdiensten? Welke kerkelijke eenheid wordt hier niet bedoeld? Welke kerkelijke 
eenheid wel? Wat kunt u persoonlijk doen om de eenheid van Christus’ Lichaam op aarde 
te bevorderen? 

3. In vers � gaat het over het verdragen van elkaar in liefde. Probeer dit concreet te maken met 
een voorbeeld. Leg uit dat dit niet betekent dat we alles van een ander goed zouden moeten 
vinden, laat staan dat Christus ons Hoofd alles goed zou vinden.

4. Wat wordt in vers �� bedoeld met de ‘volmaking der heiligen’? Op welke wijzen kunnen de 
ambten en bedieningen die in vers �� genoemd worden hieraan meewerken? 

5. Waarom is geestelijke groei volgens dit Schriftgedeelte nodig? Welke groei wordt hier be-
doeld, en welke niet (zie vers �5; vergelijk ook Johannes 3:30)? Wat houdt geestelijke groei 
tegen? Hoe wordt geestelijke groei bevorderd?

??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:
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Opmerkelijk

DR. J. BROEKHUIS

Voor u gelezen

Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

Uit de Bestuursvergadering

Op �3 januari kwamen we als hoofd-bestuur 
weer bijeen in het Bonds-bureau te Nijkerk.
Een flinke agenda werd door gewerkt. Ik licht 
er enkele punten uit:
a) Ds. J. van Dijk kon niet aanwezig zijn 

in verband met het overlijden van zijn 
schoonvader. We willen namens u allen 
ook op deze plaats ons medeleven betui-
gen in dit verdriet, en wensen deze fami-
lie de troost van de Heere toe.

b) De Commissie Studie-blokken gaf verslag 
van haar werkzaamheden in de afgelopen 
tijd. We blijven dit werk stimuleren, en we 
hopen op nieuwe initiatieven, juist in die 
plaatsen, waar geen mannenvereniging is. 
Denkt u mee? !

c) Samen met dhr. G. Dijkgraaf, voorzitter 
van de Regelingscommissie, zagen we 
terug op de Bondsdag �005. Het was een 
goede dag, mede dankzij het werk van de 
Regelingscommissie. Ook op de Huishou-
delijke Vergadering in mei hopen ze weer 
actief te zijn. 

d) Ook de komende Statuten-wijziging kwam 
weer aan de orde. In dit nummer van de 
Hervomde Vaan vindt u het concrete 
voorstel, met de brief, die aan alle ver-
enigingen wordt toegestuurd. Het is van 
belang deze stukken goed te bestuderen, 
en tijdig op uw vereniging te bespreken. 
Op de Huishoudelijke Vergadering in mei 
worden deze wijzigingen in stemming ge-
bracht. We zijn dankbaar, dat ons hoofd-
bestuur unaniem achter dit voorstel staat, 
en we hopen, dat dit ook bij de plaatse-
lijke verenigingen zo zal zijn.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede na-
mens de andere bestuurleden.

Enige tijd geleden nam een predikant af-
scheid van zijn gemeente. Bij die gelegen-
heid schreef hij in de kerkbode dat het af-
scheid voor velen maar tijdelijk zou zijn, 
want in de hemel zou er een weerzien 
zijn.

Deze woorden zouden erop duiden dat Gods 
kinderen elkaar nooit voor het laatst zien. 
Gaat dat dan zover, dat we elkaar straks zul-
len ontmoeten en herkennen? Woorden als 
weerzien en herkennen doen ons immers min 
of meer aan aardse verhoudingen denken.

Is er herkenning in de hemel?
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Een historisch ge-
tint stukje las ik 
daarover in een 
kerkblad:

“Er is in de ge-
schiedenis nogal 
eens bevestigend 
geantwoord op 
de vraag of er her-
kenning is na de 
dood. De bekende 
bisschop van Car-
thago Cyprianus 
(gest. �58) is hier-
van een merkwaar-
dig voorbeeld. Hij 
schrijft dat dege-
nen die op aarde 
elkaar hebben liefgehad, elkaar in de hemel 
zullen weerzien. En verder dat we de aposte-
len en de profeten zullen ontmoeten en dat 
het een feest van weerzien wordt. Maar niet 
iedereen dacht er zo over in de oude kerk. 
Deze wat mystieke gedachte werd vooral ge-
propageerd in de ‘romantiek’ van de Middel-
eeuwen. In de mooiste bewoordingen werd 
beschreven hoe het weerzien zijn zal. In de 
Rooms-Katholieke kringen kwamen voorstel-
lingen over de hemel en de hemelpoort, over 
Petrus en de heiligen. Men maakte van de he-
mel een verheerlijkte aarde. Ook Luther ging 
daarin zijn weg en na hem veroorloofden de 
piëtisten zich allerlei voorstellingen, die niet 
op de Bijbel gegrond waren. Ook de �8e eeuw 
was in deze dingen vol van sentimentaliteit. 
Zo ontstond er een dwaling dat men de he-
melvreugde niet zag in de gemeenschap met 
Christus, maar in een sentimentele genieting 
van elkaars tegenwoordigheid.

Uit deze gedachtewereld stammen nu al 
die verhalen over het weerzien van man en 
vrouw. Voor velen werd het een ‘stervens-
troost’  een geliefde weer te zien. Men beriep 
zich o.a. op Wilh. À Brakel, een veel gepre-
zen oudvader, die meent dat de oude, aardse 
verhoudingen zich in de hemel voortzetten: 
man- vrouw, ouders- kinderen enz. zullen el-
kaar herkennen. De bekende Engelse predi-
ker J.C. Ryle en ook dr. H.F. Kohlbrugge laten 
zich in dezelfde bewoordingen uit.”  

Naar ik meen moeten al te enthousiaste ver-
halen over herkenning wat ingepakt worden. 

Het hiernamaals is iets anders dan een voort-
zetting van het hier en nu. De Heere Jezus 
heeft immers gezegd: “Want in de opstanding 
nemen zij niet ten huwelijk, noch worden zij 
ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als en-
gelen Gods in de hemel” (Mattheüs ��: 30). 
De onder ouderen bekende ds. L. Vroeginde-
wey meent dat er een zekere herkenning is 
tussen man en vrouw en omgekeerd. Maar 
toch zo dat ze losser van elkaar zijn dan ze 
op aarde waren. “Hun aandacht, beider aan-
dacht wordt zozeer in beslag genomen door 
de liefde tot Christus en tot de Drie-enige 
God, dat de aardse betrekkingen wazig wor-
den.”

Ik denk dat dit laatste heel doorslaggevend 
is. We lezen in Mattheüs 8 : �� en Lukas  
�6 : 9 de veronderstelling van de herkenning. 
Maar ook dat Maria Magdalena de opgestane 
Heiland niet herkende. En dat de opgestane 
Heiland telkens weer in een andere gedaante 
verscheen.
De Heilige Geest vond het niet nodig om 
onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Hij wil 
het ons leren om het Paulus na te zeggen: “Ik 
heb de begeerte om ontbonden te worden en 
met Christus te zijn; want dat is zeer verre het 
beste” (Filippensen � : �3).
Ondertussen kunnen we ons ook beter druk 
maken of we elkaar op aarde echt kennen. 
Want kennen dat is elkaar liefhebben, samen 
bidden en samen zingen.
Naast het allerbeste, wat Paulus noemt, is dit 
ook het beste…

Lazarus lag voor de poort van de rijke man
Uit: Gelijkenissen des Heeren (Eugène Burnand)
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Gereformeerde	Spiritualiteit	(3) DR. A.A. TEEUW

- echtscheiding -

Het bijbelse gebod stelt een duidelijke 
grens. Dit blijkt uit de formulering van ver-
schillende geboden: gij zult niet doden, gij 
zult niet echtbreken en gij zult niet stelen. 
Deze geboden houden tegelijk in dat we 
het goede van onze naaste op het oog moe-
ten hebben. Dat klinkt door in de hoofd-
som van de wet: ‘Gij zult de Heere uw God 
liefhebben … en de naaste als uzelf’. De 
geboden vragen enerzijds een positieve ge-
zindheid jegens God en de naaste en stellen 
anderzijds duidelijke grenzen. De praktijk 
is echter weerbarstig en keuzen zijn soms 
onvermijdelijk. Dat geldt ook voor het ze-
vende gebod. Naar aanleiding van enkele 
vragen tijdens de bondsdag wil ik daarop 
ingaan. 

Gij zult niet echtbreken

Het zevende gebod luidt: gij zult niet echtbre-
ken. Dit is niet alleen een duidelijk verbod tot 
echtscheiding, maar veronderstelt een posi-
tieve houding van een man jegens zijn vrouw 
en omgekeerd. 
De praktijk was in vroeger dagen niet veel 
anders dan vandaag. Mensen zijn niet altijd 
trouw. Ondanks het ja-woord komen er span-
ningen in huwelijken voor. Mozes laat ten-
slotte toe, ‘vanwege de hardigheid des har-
ten’, om een scheidbrief te schrijven. Daarmee 
wordt de praktijk enigszins gekanaliseerd. 
In later eeuwen komen de farizeeërs, tijdens 
een twistgesprek met de Heere Jezus, op deze 
scheidbrief terug. Zij stellen de vraag of het 
een man toegestaan is zijn vrouw te verlaten, 
want Mozes heeft een scheidbrief gegeven. 
De Heere Jezus wijst op de oorzaak van deze 
scheidbrief en noemt vervolgens één uitzon-
deringsgrond, namelijk overspel. Een man 
die vreemd gaat, en dus de huwelijksverbinte-
nis openbreekt en eigenlijk echtbreuk pleegt, 
geeft daarmee zijn vrouw het recht om het 
geschonden huwelijk te laten ontbinden. 
Echtbreuk, in de vorm van overspel, kan dus 
leiden tot echtbreuk. De waarde van het hu-
welijk is blijkbaar zo groot en het verbod op 
echtscheiding zo scherp, dat echtbreuk (over-
spel) tegenover echtbreuk (echtscheiding) 

wordt gesteld. Dus datgene wat het gebod 
verbiedt, mag worden toegepast als de ander 
het gebod overtreedt. 
Vergelijkbaar is de situatie van het zesde. In 
dat gebod wordt doodslag verboden. Tege-
lijk wordt doodslag ook als straf genoemd, 
namelijk wanneer iemand zich vergrijpt aan 
het leven van een ander (Genesis 9). Degene 
die menselijk bloed vergiet, diens bloed zal 
worden vergoten. De waarde van het leven 
is blijkbaar zo groot, dat doodslag (als mis-
daad) gevolgd kan worden door doodslag, als 
uitvoering van de straf. Opnieuw blijkt dat 
hetgeen het gebod verbiedt, mag worden toe-
gepast als een ander het gebod overtreedt.
Daarnaast noemt de Bijbel nog andere situ-
aties, en dus ook andere waarden, waarbij 
doodslag onvermijdelijk is. Denk aan oorlog-
voering. Hoe triest deze werkelijkheid ook is, 
doodslag is onder die omstandigheden niet 
te voorkomen. 
Zijn dergelijke situaties, waarbij andere waar-
den prevaleren, ook te noemen bij echt-
breuk? 

Groter belang?

In bovengenoemde situaties is er geen sprake 
van een verminderde waardering van het ge-
bod. Zeker niet. Het gebod is en blijft duide-
lijk. Maar de zaak die in het geding is, is van 
nog groter belang: bijvoorbeeld de vrijheid 
van een land (oorlogvoering) of het toepassen 
van gerechtigheid (strafrecht). Dat dienen we 
telkens tegen elkaar af te wegen. 
Ik heb al eerder gewezen op de leugen van 
de vroedvrouwen Sifra en Pua en van Rachab 
in Jericho. Het negende gebod verbiedt het 
spreken van een vals getuigenis, maar de zaak 
van de joodse jongetjes en van de beide ver-
spieders was van nog groter belang.
Denk ook aan het verbreken van een belofte. 
Dit wordt in de Bijbel duidelijk afgewezen. 
Zie bijvoorbeeld Psalm �5: ‘Heeft iemand ge-
zworen tot zijn schade, evenwel verandert hij 
niet’. Zelfs dan mag een belofte niet worden 
verbroken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de be-
lofte die Jozua aan de Gibeonieten deed. Hij 
bleef zijn belofte trouw.
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Maar God verbiedt de wijzen uit het oosten 
om terug te gaan naar Herodus. Zij moeten 
hun belofte verbreken. De zaak van Christus 
is van veel groter belang. Daaraan in het hou-
den van de belofte ondergeschikt.

In de praktijk zal, wanneer het nemen van 
beslissingen onvermijdelijk is, gelet moeten 
worden op de verschillende waarden die 
in het geding zijn. Tijdens de lezing op de 
bondsdag heb ik het voorbeeld genoemd van 
een tirannieke echtgenoot. Vrouw en kinde-
ren lijden eronder. Enerzijds staat deze vrouw 
voor de belofte van trouw (zevende gebod), 
anderzijds staat ze voor de zorg voor haar kin-
deren en haarzelf. Ook die waarde is groot. 
Ik ben me bewust dat ik me nu op glad ijs 
begeef, maar toch meen ik dat in dergelijke 
situaties, wanneer alternatieven en behan-
delingsmogelijkheden ontbreken (!), de zorg 
van de vrouw en de kinderen zwaarder kan 
wegen dan de beloofde huwelijkstrouw. Dit 
schrijf ik niet omdat het zevende gebod min-
der relevant is op dit punt, maar de nood van 
vrouw en kinderen doet de balans doorslaan 
en kan echtscheiding rechtvaardigen. Let 
wel, het gaat dus om een onvermijdelijke 
keuze waarbij beide opties op ernstige bezwa-
ren stuiten. 
Zet ik hiermee het antwoord van de Heere 
Jezus tegen de farizeeërs buiten spel? Nee. 
Maar we moeten ons wel bewust zijn tegen 
wie en naar aanleiding waarvan de Heere dit 
antwoord geeft. Jezus noemt de uitzondering 

van overspel tegen farizeeërs die Hem probe-
ren te vangen op Zijn woorden. Zou Hij dit 
antwoord ook hebben gegeven wanneer een 
mishandelde vrouw met haar kinderen tot 
Hem was gevlucht? 
Tegelijk dienen we ook eerlijk te zijn. Ik noem 
hier een zeer specifieke situatie, namelijk van 
een tirannieke echtgenoot. Hoe vaak komt dit 
voor? Ik wil dit niet bagatelliseren, want de 
cijfers van een politierapport, gepubliceerd in 
november �004, zijn onthutsend. Maar als ik 
kijk naar echtscheidingen in mijn omgeving, 
dan was er altijd een derde in het spel. Dat is 
een andere situatie. Daarover is de Bijbel heel 
duidelijk. Dan kan het nog moeilijk zijn om 
de man of vrouw te helpen die zich bedro-
gen voelt door de ander, maar het probleem 
is helder. Er is een stap gemaakt die niet ge-
maakt had mogen worden. Die derde had er 
niet bij mogen komen. 
De Heere Jezus is op dit punt heel duidelijk 
naar de Samaritaanse vrouw: ‘De man die gij 
nu hebt is uw man niet!’ Daarmee noemt de 
Heere de zonde duidelijk als zonde, zonder 
overigens deze vrouw af te schrijven. 

Bewogenheid

Deze geschiedenis van de Heere Jezus en de 
Samaritaanse vrouw leert ons nog een les. Zo-
als gezegd blijkt hoe eerlijk en duidelijk de 
Heere spreekt over de zonde van deze vrouw. 
Hij windt er geen doekjes om en bagatelliseert 

evenmin. 
Wanneer vervolgens de 
Samaritanen komen, 
raakt de persoonlijke 
situatie van deze vrouw 
buiten beeld. Hoe is 
het verder met haar ge-
gaan? Mocht ze van de 
Heere Jezus bij de man 
blijven, waarmee ze nu 
samenwoonde? Moes-
ten ze uit elkaar? Wat 
heeft de Heere tegen 
haar gezegd? We lezen 
er niets van en het blijft 
dus onbekend. 
Wel toont de Heere gro-
te bewogenheid voor 
deze vrouw. Ondanks 
haar zonde maakt Hij Christus en de Samaritaanse vrouw  (Rembrandt)
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??
Gespreksvragen:
�. Hoe zou het komen, dat we in noodsituaties zo vaak proberen om eerst zelf de 

problemen op te lossen. Hoe zouden we kunnen leren om eerder de toevlucht tot 
de Heere te nemen? Weet u dit ook uit persoonlijke ervaring?

�. De discipelen moesten groeien in het geloof. Hoe kunnen wij groeien in de genade 
en de kennis van Christus en in het leven met Zijn beloften?

3. Welke troost geeft het ons in het geloof, dat ons levensschip niet kan vergaan, wan-
neer de Heere Jezus aan boord is? Hoe beleeft u het dat Jezus ‘de leiding aan boord’ 
heeft?

4. Herkent u ‘onze aard’ om het in ons eigen gebied zelf voor het zeggen te willen hebben? 
Bespreekt u met elkaar hoe dit niet alleen op ‘goddeloze’maar ook op ‘zogenaamd vrome’-
manier kan gebeuren.

5. Op welke manier herkent u in onze tijd de verleiding om te kiezen voor economisch voor-
deel in plaats van een verlost leven?

6. De genezen Legio moest verkondiger zijn van de verlossing. Wat moest hij vertellen? Aan 
wie moest hij dat in eerste instantie vertellen? Hoe ver was zijn werkgebied uitgebreid? Kunt 
u lijnen doortrekken naar onze situatie?

Statuten
Onderstaande brief is verzonden aan alle vereni-
gingen:

’t Harde, februari �006

Aan de plaatselijke verenigingen
van de Bond van Ned. Herv.
Mannenverenigingen
op Gereformeerde Grondslag,

Geacht bestuur,

Bijgaand treft u het voorstel aan ten aanzien van 
de aanpassing van de statuten, waarover in “De 
Hervormde Vaan” reeds één en andermaal is ge-
schreven en waarover wij op D.V. zaterdag �0 mei 
a.s. met elkaar willen spreken en besluiten. Deze 
statutenwijziging is noodzakelijk in verband met 
het fusiebesluit van de Ned. Herv. Kerk, waardoor 
zij per � mei �004 wordt voortgezet in de Prot. 
Kerk in Nederland.

Na de bespreking van de verklaring van het hoofd-
bestuur over de statutenwijziging op de huishou-
delijke vergadering van april �004, hebben wij di-
verse brieven ontvangen en gesprekken gevoerd, 
waaruit bleek, dat onze leden met ons mee denken 
over de weg die onze mannenbond moet gaan. 
Wij zijn dankbaar voor deze brieven en gesprek-

ken, zowel wat betreft verenigingen als individu-
ele leden, alsmede een enkel streekverband. 

Wij vinden het heel belangrijk om in de toekomst 
op dezelfde grondslag te blijven staan als voor-
heen. Dat is de grondslag van Gods onfeilbaar 
Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. 
Daarbij willen wij ook in de toekomst blijven gaan 
in de kerkelijke weg, zoals die is aangegeven in het 
onveranderlijke art. 4 van de statuten. Daarbij wil-
len wij er zijn ten dienste van de kerk. Om haar te 
dragen in de gebeden en in haar midden het gere-
formeerde geluid te bevorderen, zowel plaatselijk 
als landelijk.

Onze bond kent plaatselijke verenigingen, streek-
verbanden en een landelijk bestuur. Van elk treft u 
bijgaand statuten/reglement aan. 
Het reglement van de plaatselijke vereniging geeft 
ruimte aan leden van andere kerken om lid te zijn 
van een plaatselijke vereniging. Wij stellen voor 
om dit te handhaven.
Het reglement van het streekverband geeft geen 
ruimte voor verenigingen, die geen lid zijn van de 
bond. Met een enkele streek is hierover contact 
geweest. De wens is geuit om ook ruimte te geven 
aan verenigingen, die geen lid van de bond zijn en 
wel bij de streek betrokken willen zijn. Het hoofd-

Zichzelf aan haar bekend. Hij laat zien hoe 
groot Zijn liefde voor zondaren is. 
Laten we die gezindheid telkens vasthouden. 

Laat dat ons oordeel doortrekken. Zonde blijft 
zonde, maar barmhartigheid en bewogenheid 
bepalen de toon van ons oordeel.
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bestuur heeft hiervoor een formulering gevonden, 
die daar ruimte aan geeft.
De statuten van de landelijke bond gaven en ge-
ven duidelijk de kerkelijke betrokkenheid aan, 
bijv. blijkend uit de verplichting voor leden van 
het hoofdsbestuur om belijdend lid te zijn van de 
Ned. Herv. Kerk en nu van de Prot. Kerk in Ned. 

Tijdens de huishoudelijke vergadering zal het 
alleen gaan om de statutenwijziging van de lan-
delijke bond. De wijziging van de plaatselijke en 
streek reglementen behoeft niet besproken te wor-
den, maar het is wel van belang om het hiervoor 
genoemde als één geheel te zien met het oog op de 
voortgang van ons werk.

Natuurlijk is uw aanwezigheid op de huishoude-
lijke vergadering van groot belang. Wij vragen u 
om bijgaand voorstel voor de aanpassing van de 
statuten op uw vereniging te bespreken en met 
een afvaardiging ter vergadering te komen. Uw 
afgevaardigde dient zijn stem namens uw vereni-
ging uit te brengen en is daarbij gebonden aan het 
standpunt van uw vereniging.

Het is onze bedoeling om de statuten aan te pas-
sen aan de nieuwe kerkelijke situatie. Andere wijzi-
gingen worden niet voorgesteld. In de bijgevoegde 
bijlagen met reglementen/statuten zijn de voorge-
stelde wijzigingen duidelijk op een linkerpagina te 
lezen. 

Tenslotte nog iets over de procedure. 
Over de wijziging van de statuten wordt gespro-
ken in artikel �5, met inachtneming van wat in 
art. �3 en �4 wordt genoemd.
Art. �3 zegt, dat stemming over zaken mondeling 
geschiedt.
Art. �4 verplicht afgevaardigden een benoemings-
brief bij zich te hebben. Een voorbeeldbrief gaat 
hier bij. Een afgevaardigd lid mag zoveel stemmen 
uitbrengen als zijn vereniging tientallen telt. In 
verband met de voorbereiding, die de huishoude-
lijke vergadering vraagt gaan wij uit van de stand 
per � januari �006.
Art. �5 schrijft voor, dat de statuten alleen gewij-
zigd kunnen worden met tenminste twee/derde 
van de stemmen van de ter vergadering vertegen-
woordigde verenigingen.
Mocht het voorstel onverhoopt niet aanvaard 
worden, dan blijven de huidige statuten tot nader 
order van toepassing.
Persoonsleden hebben trouwens alleen een advise-
rende stem (art. 6, lid �b). 
Het is niet mogelijk om bij volmacht te stemmen.

Het bestuur wenst u een goede en vruchtbare be-
spreking op uw vereniging en hoopt op een goede 
ontmoeting en bespreking op de huishoudelijke 
vergadering.

Wij beseffen dat daarbij aan Gods zegen alles is 
gelegen.

Namens het Hoofdbestuur van  de Bond van Ned. 
Herv. Mannenverenigingen op Gereformeerde 
Grondslag,

 (ds. W. Westland, voorzitter)
 (ds. T. van Bruggen, secretaris)

PROCEDURE STATUTENWIJZIGING
volgens de bepalingen van de statuten

Artikel 13.
Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Artikel 14.
Hij, die afgevaardigd wordt naar de algemene le-
denvergadering door een plaatselijke mannenver-
eniging, dient in het bezit te zijn van een benoe-
mingsbrief, waarin uitdrukkelijk wordt genoemd 
het aantal leden van die afdeling.
Een afgevaardigd lid mag zoveel stemmen uitbren-
gen als zijn vereniging tientallen telt. Een reste-
rend aantal van vijf of meer geldt voor een tien-
tal. Geen vereniging mag meer dan tien stemmen 
doen uitbrengen.

WIJZIGING DER STATUTEN.

Artikel 15.
De statuten kunnen slechts gewijzigd worden 
wanneer het besluit wordt genomen met ten-
minste twee/derde van de stemmen van de ter 
vergadering vertegenwoordigde verenigingen. De 
wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat 
hiervan een notariële akte is opgemaakt.

VOORSTEL WIJZIGING STATUTEN.

NAAM.

Bestaand:

Artikel 1.
De naam van de vereniging is „Bond van Neder-
landse Hervormde Mannenverenigingen op Gere-
formeerde Grondslag”.
-  Behoudens in officiële documenten wordt vol-

staan met de benaming:
 De Hervormd Gereformeerde Mannenbond.

Wijziging:

Artikel 1.
De naam van de vereniging is: „Bond van Her-
vormde Mannenverenigingen op Gereformeerde 
Grondslag”.
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-  Behoudens in officiële documenten wordt vol-
staan met de benaming:

 De Hervormd Gereformeerde Mannenbond.

GRONDSLAG EN DOEL.

Artikel 4.
De vereniging heeft als grondslag Gods onfeilbaar 
Woord, zoals beleden wordt in de belijdenisge-
schriften van de Nederlandse Hervormde Kerk, te 
weten de Heidelbergse Catechismus, de zeven en 
dertig artikelen des geloofs en de vijf artikelen te-
gen de remonstranten, zijnde de drie formulieren 
van enigheid.
Het doel der vereniging is:
a. werkzaam te zijn ten behoeve van reeds bestaan-

de en nog op te richten Hervormde Mannenver-
enigingen op Gereformeerde Grondslag;

b. leiding te geven bij het onderzoek van Gods 
Woord en het bestuderen van de Hervormd Ge-
reformeerde levensbeschouwing.

Toevoegen na artikel 4.

Artikel 4 bis.
Sinds � mei �004 wordt de Nederlandse Hervorm-
de Kerk voortgezet in de Protestantse Kerk in Ne-
derland.

BESTUUR.

Bestaand:

Artikel 11:
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, 
bestaande uit tenminste zeven leden, zijnde belij-
dende leden van de Nederlandse Hervormde Kerk, 
waarvan de benoeming en de periodieke aftreden 
worden geregeld in lid 3 van dit artikel.

Wijziging:

Artikel 11:
De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, 
bestaande uit tenminste zeven leden, zijnde belij-
dende leden van een Hervormde Gemeente binnen 
de Protestantse Kerk in Nederland, die grondslag 
en doel „art. 4 en 4 bis” onderschrijven, waarvan 
de benoeming en de periodieke aftreding worden 
geregeld in lid 3 van dit artikel. 

Overlijdensberichten

„Want het leven is mij Christus,
en het sterven gewin”.

Met droefheid geven wij u kennis, van het 
overlijden van ons trouw en meelevend lid

GEERARD MUIJS

op de leeftijd van 78 jaar.

De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw, kin-
deren, kleinkinderen en verdere familie.

 Bestuur en leden
 Mannenvereniging Filippus
 te Oudewater

Oudewater, �7 januari �006.

Met ontroering namen wij kennis van het be-
richt dat door de HEERE op Zijn tijd werd weg-
genomen ons trouwe lid

J.L. VAN DER GROEF

Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren de genade en troost van de HEERE toe.

 Bestuur en leden
 Hervormde Mannenvereniging
 „Onderzoekt de Schriften”
 te Dirksland

Dirksland, 3 januari �006

Op 6 januari �006 heeft de Heere van ons weg-
genomen ons trouw en meelevend lid

JAN VAN DER WAAL

in de leeftijd van 83 jaar.

Zijn betrokkenheid bij onze vereniging vanaf 
de oprichting in �979 zullen wij missen. De 
Heere schenke Zijn troost aan zijn vrouw, kin-
deren en verdere familie.

 Bestuur en leden van de M.V.
 „Schrift en Belijdenis” te Strijen

Strijen, januari �006


