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Woorden	van	Kohlbrugge
Lijdzaamheid

Geduld, lijdzaamheid beduidt: volharden tot het einde, 
wachten op de Heere, en vasthouden op leven en dood 
aan de banier van Gods Waarheid. Dit geduld, deze 
lijdzaamheid is diep in het hart van de gelovigen door 
God Zelf gegraveerd. Het zit niet boven op, maar diep 
in het verbrijzelde hart. De onbekeerden kunnen deze 
waarachtige lijdzaamheid niet beoefenen, zij kunnen die 
wel nabootsen op wijsgerige manier, maar als het lijden 
waarlijk tot hen genaakt, doen zij gelijk de kinderen Efra-
ims, waarvan wij Ps. 78 vs. 9 lezen: dat ze omkeerden 
ten dage des strijds. Men kan wel 
een tijd lang geduld huichelen, ja 
de onbekeerde is hierin gewoonlijk 
zeer ijverig, zo hij tenminste gods-
dienstig opgevoed is; hij kan ook 
anderen de verplichting tot lijd-
zaamheid voorhouden, hij kan, in 
schijn altoos, soms dapper strijden 
en zich aan God met de lippen on-
derwerpen, “omdat het niet anders 
kan, omdat de weg nu eenmaal zo 
is.” Anders ligt de zaak bij de gelo-
vigen, die de ware lijdzaamheid bezitten door de Heilige 
Geest gewerkt. De onbekeerden hebben geen blij voor-
uitzicht op het einde der pelgrimsreize, zij weten niet 
waarom en waartoe zij lijden, zij weten niet, dat Gods 
wegen door lijden tot heerlijkheid leiden. De bekeerden 
echter hebben een vast doel voor ogen en dat doel is: 
Gods wil. Bij hen is ’s Heeren wil de wil des Heeren.
Vragen wij naar de natuur, naar het wezen der ware 
christelijke lijdzaamheid, die God Zelf Zijn kinderen in 
’t hart schrijft, dan doet zich allereerst deze vraag voor: 
wat staat er tegenover deze lijdzaamheid? Wat heeft zij 
te verdragen en te verduren? En dan is er geen ander ant-
woord dan: allerlei kruis en tegenspoed, allerlei angsten 
en aanvechtigen. Maar juist, te midden van dat alles, is 
het de heilige en heerlijke roeping van de christen het 
oog te vestigen op de eeuwige en onverwelkelijke kroon, 
die in de hemelen is weggelegd voor ’s Heeren volk. Het 
kruis dat de Heere ons oplegt, moet gedragen worden, 
totdat Hij er ons van verlost, en het mag niet afgeworpen 
worden door ijdele zelf uitgedachte middelen en wegen.
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Meditatie DS. A.D. GOIJERT

De vreugdebode

 Lezen Jesaja 61 : 1 en Lukas 4 : 16-32

De Heere Jezus was niet, zoals zovelen, ge-
wend om op sabatmorgen uit te slapen. 
Integendeel, Hij bezocht de synagoges van 
Galilea. Hij kwam in de samenkomst van 
de gemeenten. Met deze goede gewoonte 
gaf Hij het goede voorbeeld. Ook Hij ging 
daar, waar Zijn Vader Hem riep. Hij leerde 
daar de aanwezigen, zie vers 31. Zij had-
den lering, onderwijs nodig. Jezus was hun 
Leraar. Dat deed Hij aan de hand van de 
Heilige Schrift. Zoals wij dat nog doen, als 
het goed is.

Zo ging het ook die ene keer in de synagoge 
van Nazareth, de plaats waar Hij was opge-
groeid, waar mensen Hem kenden, waarheen 
Hij vast door Zijn vader en moeder mee naar 
toe was genomen. Ook bij Jezus was het: jong 
geleerd = ouder gedaan.
Er zijn helaas uitzonderingen, dat weten we. 
Pijnlijk voor ouders is dat.
Neem je je kinderen niet vroeg mee naar het 
huis van God, dan gaat het zeker (bijna altijd) 
mis! Dan behoef je later niet te vragen: hoe 
zou dat nu komen dat mijn kind(eren) on-
kerkelijk is/zijn?
Blijkbaar vroeg Jezus om de boekrol van Jesa-
ja. Misschien was die rol aan de beurt om ge-
lezen te worden. Er bestonden roosters voor, 
zoals die er nog zijn.
Bewust heeft Hij die afgerold tot Hij bij Jesaja 
6� kwam. Daar moest Hij zijn. Dat wilde Hij 
de mensen in Zijn vaderstad voorhouden. In 
elk geval las Hij het eerste vers. Daarna ging 
Hij weer zitten. Met als gevolg dat iedereen 
vol verwachting naar Hem keek. Volgde er 
nu niets meer? Was dit alles? Kwam er geen 
preek achteraan? Of nog beter: een wonder, 
zoals in Kapernaüm was gebeurd?
Eigenlijk heeft Jezus er geen woord aan toe te 
voegen. Hij is uitgepraat. Het voorgelezene is 
Zijn preek. Daar stond alles al in. De profetie 
van Jesaja was nu werkelijkheid geworden. 
Verder commentaar was overbodig.
Als ze dat echter niet begrijpen, wil Hij er nog 
wel iets van zeggen. Met één zin: “Heden is 
deze Schrift in uw oren vervuld.” Of er meer 

gevolgd is weten we niet.
Wat er hier staat in Jesaja 6�, vers �, dat is 
nu gekomen. Daarmee is gelijk de belang-
rijkste vraag die aan dit vers te stellen is, 
beantwoord. Deze vraag: “Over wie gaat het 
hier eigenlijk? Wie is die vreugdebode?” Het 
antwoord wordt door Jezus Zelf gegeven. 
Hij zegt: “Het gaat hier over Mij”. Hij eigent 
Zich die oude profetie toe. Hij past het toe op 
Zichzelf. Hij maakt de woorden van Jesaja tot 
Zijn eigen woorden. Meer dan Jesaja is hier.
Jezus ontdekte hier Zichzelf, Zijn komst en 
Zijn werk. Zoals overal in het Oude Testa-
ment. Zei Hij het niet: “Onderzoekt de Schrif-
ten, want die zijn het die van Mij getuigen?” 
(Johannes 5 : 39).
Heel het Oude Testament door, ook in de 
Psalmen, gaat het over de Messias, Die ko-
men zou en Die werken zou.
Hij is de knecht des Heeren, de grote Verlos-
ser, de Gezalfde van God.
Over Zijn zalving schreef Jesaja. In Israël wer-
den priesters, koningen en profeten gezalfd. 
Met heilige zalfolie. Jezus is alledrie, in over-
treffende zin zelfs. Hij is de hoogste Profeet, 
de enige Hogepriester en de eeuwige Koning.
Hij zou gezalfd worden met Gods Geest. Dat 
was nog maar kort geleden gebeurd. Bij Zijn 
doop in de Jordaan. Toen ging de hemel open 
en daalde de Geest in de gestalte van een duif 
op Hem neer. Zie Lukas 3 : ��-��.
Zalven met de Geest, dat kan en doet God 
alleen.
De zalving van de Heiland zag op Zijn roe-
ping, zending, bekwaammaking, verlening 
van onbeperkte gaven.
Na de zalving begon Hij met Zijn eigenlijke 
werk, op 30-jarige leeftijd. Eén van de eerste 
activiteiten was dit synagogebezoek. Deze 
preek van één zin aanvankelijk.
Jezus legt Zijn vinger er bij, voor wie Hij ge-
komen is en welk werk Hij zou komen doen.
Hoewel gered worden voor iedereen mogelijk 
is, spitste Jezus het toch toe op zachtmoedi-
gen, gebrokenen van hart en gevangenen. 
Voor hen is de blijde boodschap in het bij-
zonder. Aan hen is het besteed. Zij hebben 
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Bijbelstudie	O.T.

DS. J. VAN DIJK

In de beste handen
Ruth 3 : ��–�8

Ruth was op advies van Naomi naar de 
dorsvloer van Boaz gegaan en heeft hem 
de vraag voorgelegd: ‘breidt uw vleugel 
over mij uit, want gij zijt de losser, neem 
mij tot uw vrouw’. 

Bij thuiskomst vroeg Naomi aan Ruth (zie 
vers �6): ‘wie zijt gij?’ U moet die vraag niet 
opvatten alsof Naomi niet wist, wie er binnen 
kwam. Want Naomi vraagt niet: wie is daar? 
Nee, Naomi vraagt: ‘en Ruth, wie ben je, ben 
je nog steeds weduwe of ben je de vrouw 
van Boaz, kan ik je geluk wensen, dat Boaz 
je aanneemt tot zijn vrouw of niet?’ En Ruth 
vertelt aan Naomi alles, wat er plaats gevon-
den heeft (zie vers �6). Ze zal verteld hebben, 
wat Boaz gezegd heeft: ‘Ruth, je bent een eer-
lijke weg gegaan, want je had achter � van 
de jongens aan kunnen gaan en een huwe-
lijk kunnen aanknopen, maar dan was je niet 
in de weg van het losserschap geweest, maar 
je bent in Gods weg gegaan, ik zal daarom 
deze zaak voor je oplossen, maar je moet ge-
duld hebben, want er is nog een losser en die 
komt eerst aan de beurt, maar als hij het niet 
doet, zal ik het doen’ (zie vers ��-�3). En als 
Ruth na haar ontmoeting met Boaz naar huis 
gaat, geeft Boaz haar een zak vol met gerst 
mee. En wat is Naomi’s reactie hier op? Zegt 
Naomi: ‘wat jammer voor jou Ruth, dat Boaz 

die zaak uitgesteld heeft, want nu weten we 
nog niet waar we aan toe zijn en je bent nog 
steeds weduwe, Ruth, maar ja, meer konden 
we niet doen, afwachten maar in de hoop 
op een goede afloop’. Nee, Naomi zegt (zie 
vers �8): ‘Ruth, zit stil, totdat gij weet, hoe de 
zaak vallen zal, want die man zal niet rusten, 
tenzij hij heden deze zaak voleind heeft’. Het 
woordje “zaak” betekent: dabar. En dabar wil 
zeggen: woord en daad. Merkt u, wat Naomi 
zegt? “Boaz zal niet rusten en niet stilzitten, 
Ruth, wat hij gezegd heeft, zal hij doen, je 
bent in beste handen”.
Trekken we op dit punt de lijn door, zoals we 
dat zouden doen in deze Bijbelstudies, naar 
de Heere Jezus Christus. Hij doet het grote da-
barwerk. Hij is de Losser, Die een straatarme 
bruidsgemeente ten huwelijk neemt en haar 
het verloren erfdeel teruggeeft. Hij zei niet al-
leen: ‘Vader, Ik kom om Uw wil te doen’. Maar 
Hij voegde de daad bij het woord. Hij verliet 
daarvoor Zijn erfdeel in Vaders troon en ging 
in ruil daarvoor naar deze zondige aarde, 
waarop mensen wonen, die Hem zullen ne-
geren, die Hem zullen minachten, die niet in 
Hem geloven, die Hem zullen doden en uit 
de weg willen ruimen. Niets en niemand kan 
Hem tegenhouden in Zijn grondeloze liefde. 
Op het Kruis van Golgotha betaalt Hij de los-
prijs tot verzoening met Zijn kostbaar bloed, 

het nodig, Hem nodig. Horen wij daar ook 
bij? Dan zijn we goed af. Dan noemt Jezus 
ons zalig, gelukkig.
Als wij het tegenovergestelde zijn, dan heten 
we niet gelukzalig, maar rampzalig. Al komen 
we naar de synagoge, naar de kerk. Kijk maar 
hoe het in Nazareth afliep.
Vonden ze het eerst mooi, even later erger-
den ze zich aan Hem, Die ze kenden als de 
zoon van Jozef.
Was het Jezus Zijn tijd geweest, dan had Hij 
het er niet levend van af gebracht.
Zo is het altijd gebleven. De boodschap van 

de Heere Jezus  maakt niet iedereen blij. Het 
roept ook verzet op, tegenstand, vijand-
schap.
De goede bedoeling wordt niet altijd begre-
pen en gegrepen. Het kost een mens te veel 
om echt bij Jezus te horen.
Toch gaat de prediking van de ene Weg en 
de enige Naam onder de hemel aan de men-
sen, aan ons, door. Als God het geeft ook in 
�006.
Laat u/je gezeggen.
“Verhardt u niet, neemt Zijn genâ, ootmoe-
dig aan” (Psalm 95).
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die nodig is om Zijn arme bruid te lossen en 
haar het verloren erfdeel terug te geven. Zo 
terug te geven, dat ze het nu niet meer ver-
liezen kan. Boaz zei tegen Ruth: “vreest niet, 
al wat gij gezegd heb zal ik doen”. In deze 
opstelling van Boaz zien we iets van de grote 
genade en liefde van de Heere Jezus Christus, 
Wiens bereidheid om zondaren in genade 
aan te nemen wonderbaarlijk groot is. Zijn 
handen zijn Middelaarshanden en dat zijn 
de beste handen, die er zijn!

Met gevouwen handen

Letten we op wat Naomi verder zegt: “Ruth, 
zit stil, totdat gij weet, hoe de zaak zal val-
len”. Is dat wel zo’n wijze raad, die Naomi 
geeft? Moet Ruth met haar armen over elkaar 
gaan zitten afwachten, wat de uitkomst zal 
zijn? Dat noemen we ‘lijdelijkheid’. Lijdelijk-
heid wil zeggen: ‘God moet het doen, God 
moet ons genade geven, we kunnen zelf niets 
doen, niet eens echt bidden, dus we moeten 
maar afwachten of we het krijgen, dat ligt aan 
God, want je bent uitverkoren of je bent het 
niet en we kunnen doen en bidden en zoeken 
wat we willen, maar als we niet in Gods boek 
staan, vallen we er buiten, dat is al beslist voor 
ons’. Ja, maar zo’n lijdelijke houding praat 
Naomi Ruth juist niet aan. De voorgeschie-
denis leert iets anders. Naomi heeft de inzet-
ting van het losserschap ter harte genomen 
en Ruth de weg gewezen, die zij gaan mocht. 
En Ruth ging de weg van Gods Woord. Zij is ’s 
nachts naar Boaz op de akker gegaan en heeft 
hem gevraagd: “breidt uw vleugel uit over uw 
dienstmaagd, want gij zijt de losser”. Dit is 
geen lijdelijke houding aannemen, maar de 
weg weten en de weg bewandelen en de zaak 
in Boaz’ handen leggen. Dit is voor Naomi 
en Ruth een daad van zelfverloochening en 
voor ons ook. De weg weten en bewandelen 
betekent: onze verantwoordelijkheid gebrui-
ken, naar Gods huis gaan, de prediking ho-
ren, bidden om geopende harten, bezig zijn 
met Gods Woord en zoeken naar het ene No-
dige, ook op de mannenverenigingsavonden. 
Het is een wonderlijke zaak: de weg van Gods 
Woord gaan en op die weg onze zaak in Gods 
hand leggen en de genade om de Heere Je-
zus Christus als onze Losser te ontvangen uit 
Gods hand.
De weg bewandelen en wachten op de Hee-

re is een oefening in geloof en vertrouwen. 
Want u moet de situatie van Ruth goed in 
ogenschouw nemen. Zij had met haar afgo-
den gebroken, maar was nog niet in Israël 
ingelijfd, want dat kon alleen door haar hu-
welijk met Boaz en als ze de wettige vrouw 
van Boaz is. Dus: ze was niet meer van Moab, 
maar ze was ook niet van Israël. Is er niet een 
soortgelijke situatie, waarin iemand die de 
Heere zoekt, verkeren kan? Dan kunnen we 
hartelijk bidden, zoeken en kloppen om de 
Heere Jezus te kennen als persoonlijke Los-
ser en om het uit Zijn eigen mond te horen: 
“Ik ben uw Verlosser alleen’. Met verlangen 
en begeerte gebruiken we de middelen van 
kerkgang, bijbellezen, bidden, soms tot we er 
moe van worden en toch merken we op een 
gegeven moment dat het niet verder komt. 
Want we kunnen voor ons zelf niet zeggen, 
dat de Heere Jezus onze persoonlijke Losser 
is en dat ik een verloste zondaar ben. Ja, dan 
moet je het er maar voor houden, zei iemand. 
Nee, dat gaat ook weer niet, dat geeft geen 
rust, even ja, maar dan komt de onrust weer. 
Twijfel krijgt de kans om te groeien. En het 
ongeloof steekt de kop op en houdt God ver-
dacht in Zijn liefde, geduld, leiding, trouw 
en macht. De neiging is aanwezig om rust te 
vinden in de keus die wij voor Gods aange-
zicht deden en in het zoeken naar God, met 
de gedachte: ik heb er alles aan gedaan, aan 
mij ligt het niet. Gelukkig als er dan één of 
andere wijze Naomi is, die wijst op de meer-
dere Boaz Jezus Christus en zegt: ‘houd moed, 
blijf vertrouwen, want die Man zal niet rus-
ten totdat Hij deze zaak voleind heeft’. Geef 
acht op zo’n wijze raad. Van Jezus Christus 
moet het komen. En van Zijn Geest komt het 
ook! Hij maakt Zijn werk veel te graag af. Hij 
zorgt dat de dag aanbreekt, dat u met zeker-
heid mag weten tot Zijn bruid te behoren. En 
als Hij uitblijft, blijf Hem verwachten, want 
Hij komt. En blijf de middelen gebruiken en 
gebruik het heilig avondmaal met vrijmoe-
digheid, waar hij de verslagen harten van de 
kleingelovigen wil versterken en zekerheid wil 
geven. Maar wat een waarschuwing zit hier 
in: om niet eigenhandig naar ons toe te halen 
en in onze zak te steken, wat de Heere ons 
schenken wil op Zijn tijd en wijze. Heus, dat 
doet Hij. Vertrouw uzelf in dit opzicht niet, 
maar ga de weg van het Woord. En wie af-
hankelijk van de Heere leeft, ontvangt onder 
iedere prediking van het Evangelie van Jezus 
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Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Bijbelstudie	N.T.

DS. J.B. TEN HOVE

Efeze 3 : 14-21

Christus en Dien gekruisigd wel iets, waarvan 
hij zegt: is dat voor mij, Heere, hebt U weer 
aan mij gedacht? Hier zit een bemoediging in 
voor u, als u het eigendom van de Heere Jezus 
bent geworden. Kijk maar naar Naomi. Zij 
was een gelovige vrouw. Maar haar leven is 
niet vlekkeloos verlopen. In Moab was ze niet 
op haar plaats. Maar toen ze terugkwam in 
Israël klaagde ze, dat ze haar de naam ‘Mara’ 
moesten geven. Wat een tegenstelling! Het 
volk van God Israël leefde in vreugde omdat 
de Heere weer brood gaf, maar Naomi was 
één en al verdriet en bitterheid. Maar aan het 
eind van het boek Ruth lezen we van Naomi, 
dat ze toch verheugd en verblijd in God was. 
Hoe kwam dat? Had het van Naomi zelf af-
gehangen, dan had ze deze vreugde nooit 
beleeft. Wilde ze Ruth niet terug sturen naar 

Moab? Maar de Heere werkte Zijn werk en liet 
Naomi wachten, maar in dat wachten wekte 
God haar hoop en vertrouwen en daarmee is 
ze niet beschaamd uitgekomen en voor Ruth 
tot zegen geweest. En als God tot u eenmaal 
een woord sprak, dan zal de Heere nooit her-
roepen, wat Hij heeft gesproken. En als de 
Heere tot u sprak, dat Hij voor u zal zorgen, 
dan doet Hij dat ook. U mag dat vergeten 
zijn, u mag daaraan twijfelen, maar de Heere 
vergeet het niet. Want Gods beloften zijn in 
Jezus Christus ja en amen en zo wordt dat ook 
beleefd. Dat geeft perspectief voor de eeuwige 
toekomst. Want de Heere heeft Zijn Kerk be-
looft, dat Hij terug zal komen op de wolken 
van de hemel en dat Hij dan Zijn werk voor 
mij en in mij voorgoed afmaakt. Tot zo lang 
moeten we wachten, maar die dag komt!

�. We kennen de uitdrukking: “de weg weten en de weg bewandelen”. Wat heeft dit 
ons te zeggen? Wat zijn de moeilijkheden en de zegeningen hiervan?

�. Uit welke dingen leidde Naomi af, dat Boaz met Ruth wilde trouwen en haar losser 
wilde zijn? Welke voorbeelden zitten daar in voor ons, om te weten dat de Heere 
Jezus Christus ons gunstig gezind is? Wat doet dat ons?

3. Ruth moest wachten, tot Boaz alles gedaan had. Waarom? En welke lessen kunnen we hieruit 
trekken: a) voor de vragen, die betrekking hebben op het toe-eigenen van Gods genade in het 
geloofsleven en welke plaats neemt het avondmaal daarbij en en b) de vragen die betrekking 
hebben op het wachten op de wederkomst van de Heere Jezus?

4. Wat zijn de verschillen tussen wachten op God in lijdelijkheid en lijdzaamheid? Geef van 
beiden voorbeelden en wat zijn de gevolgen van beiden?

5. Naomi was voor Ruth een grote steun en had inzicht in Gods wet en wat Boaz ging doen. 
Betrek dat op het geloofsleven: welke mogelijkheden hebben we om elkaar tot een hand en 
een voet te zijn?

Vooraf

In de verzen voor vandaag vinden we Paulus 
op de knieën. Hier merken we dat het hem 
ook in zijn leerstellige brieven niet gaat om 
dogmatische theorie waar je wel of niet mee 
kunt instemmen. Paulus is een man van de 
praktijk. Van de praktijk der godzaligheid, 

wel te verstaan. Als hij zich druk maakt om 
de leer, gaat het hem om meer dan alleen om 
ons verstand. Het gaat hem om ons hart. Het 
gaat om de doorwerking van Gods Geest in 
ons leven. Dat merken we in het bijzonder 
in dit gebed. 
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De preker op de knieën 
(vers 14 en 15)

We merken hier dat Paulus een man van ge-
bed is. Hier laat hij ons in zijn hart kijken als 
hij zijn knieën buigt voor de Heere. Hij laat 
ons merken wat hem beweegt, en waar het 
hem om gaat. We merken hoezeer het geeste-
lijke welzijn van de gemeente hem ter harte 
gaat. 
Paulus is een van de grootsten in het Konink-
rijk Gods. Juist hij buigt zijn knieën om zich 
zo klein mogelijk te maken voor de heilige 
God. Daaruit blijkt zijn ootmoed. Zo wil de 
Heere dat Zijn knechten en Zijn kinderen 
zijn. Uit zijn gebogen knieën spreekt ook zijn 
afhankelijkheid. Enerzijds is hij doordrongen 
van zijn verantwoordelijkheid. Hij ijvert in 
Gods Koninkrijk alsof het allemaal van hem 
afhangt. Tegelijkertijd is hij er diep van door-
drongen dat God het moet doen. Dat maakt 
hem kinderlijk afhankelijk van de Heere. Dat 
brengt hem op de knieën. Augustinus zou la-
ter zeggen: “Wees eerst een bidder, en pas dan 
een prediker”. 
De prediker buigt zijn knieën voor de ge-
meente ‘om deze oorzaak’ (dat wil zeggen: 
met het oog op dit doel). Deze woorden kun-
nen hier dezelfde betekenis hebben als in vers 
�, dat wil zeggen: om de doorwerking van 
het Evangelie, ook onder de heidenen. Deze 
woorden kunnen ook betrekking hebben op 
vers �3, dat wil zeggen: opdat de gemeente 
geestelijk niet zal vertragen (verslappen, in-
zinken). In ieder geval gaat het de apostel 
hier om de doorwerking van Gods Geest in 
de gemeente, inclusief de verbreiding van 
het Evangelie onder de heidenen, tot aan de 
uiterste einden der aarde. Paulus smeekt hier 
om levend geestelijk leven. Biddend dat Gods 
Geest levend maakt wat dood is. En dat wat 
leeft, niet zal verdorren, maar meer en meer 
tot leven komt. 
Tot wie wordt hier gebeden? Tot God de Va-
der. Hij wordt hier genoemd de Vader van 
onze Heere Jezus Christus. De Heere Jezus is 
de eeuwige en eniggeboren Zoon van God. 
Uit of naar de Naam van deze hemelse Va-
der wordt ook ‘al het geslacht…’ genoemd 
(vers �5). Over de betekenis van dit woord 
‘geslacht’ wordt soms verschillend gedacht. 
Naar mijn mening gaat het hier over al Gods 
geslacht, dat wil zeggen Gods hele ‘huisge-

zin’, al Zijn aangenomen zonen en dochters 
(vergelijk Efeze �:5). Of met andere woorden: 
alle uitverkorenen, alle ware gelovigen, ge-
heel Christus’ Kerk. Niet alleen de ‘strijdende 
kerk’ op aarde, maar ook de ‘triomferende 
kerk’ in de hemel.
Vanuit het Grieks is het niet zo gemakkelijk 
om de zinsopbouw van dit hartstochtelijke 
gebed te ontleden. Er worden allerlei zaken 
genoemd die met elkaar te maken hebben, 
elkaar aanvullen, en uit elkaar voortvloeien. 
Het lijkt me het beste om de verschillende 
elementen van deze bede één voor één te be-
spreken.

Een gebed om versterking 
door Gods Geest (vers 16)

Als eerste vinden we hier een gebed om ver-
sterking van de inwendige mens. Niet van de 
buik, maar van het hart. Niet door een ste-
vig maal, maar door Gods Geest. Paulus weet 
hoezeer hijzelf kracht van boven nodig heeft. 
Denk wat dat betreft eens aan zijn eigen 
moeilijke situatie als gevangene! Hij beseft 
ook hoezeer de kleine christelijke gemeente 
te Efeze kracht van boven nodig heeft om 
staande te blijven temidden van de vele ver-
leidingen die het wonen in deze heidense stad 
met zich meebrengt. Kracht om de geestelijke 
strijd te strijden (vergelijk Efeze 6). Kracht om 
dat verdriet te verwerken, om met die depres-
siviteit om te kunnen gaan, om het van de 
Heere te verwachten… Wat hebben we in al 
de omstandigheden van het leven de Heere 
nodig! Opdat Hij Zijn kracht in onze zwak-
heid volbrengt. Het is immers Isrels God Die 
krachten geeft, van Wie het volk zijn sterkte 
heeft (Psalm 68:�7, berijmd). Daarbij doet de 
apostel een beroep op de rijkdom van Gods 
heerlijkheid. Bij de Heere is immers zoveel 
meer te krijgen dan we durven denken. Dat 
brengt op de knieën: “Opdat Hij u geve, naar 
de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht 
versterkt te worden door Zijn Geest in de in-
wendige mens”. 

Een gebed om inwoning 
van Christus (vers 17-a)

Eigenlijk is deze tweede bede een nadere uit-
werking van de eerste. Immers: Als Christus 
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in je hart komt wonen, word je hart versterkt 
door Zijn Geest, en omgekeerd. De apostel 
smeekt erom. En dat gebed mag ook ons 
wel op het hart geschreven zijn. Want wat 
is er meer nodig dan dit ene, dat Christus in 
je hart woont? Paulus weet maar al te goed 
dat dit niet vanzelfsprekend is voor ieder ge-
meentelid. Van nature houden we de Zalig-
maker immers buiten de deur. Des te meer 
het gebed dat Christus in de harten komt 
wonen. En als Hij al in je hart woont? Hoef je 
dat dan niet meer te bidden? Paulus bidt het 
ook voor Gods kinderen. Want als Christus 
in je hart leeft, wil je niets liever dan dat Hij 
je hele levenshuis steeds meer vervullen zal: 
“Opdat Christus door het geloof in uw har-
ten wone…”. Let wel, er staat door het gelóóf! 
Niet door het gevoel, hoe wezenlijk het ge-
voel ook voor het geloof is. Het is allereerst 
een zaak van het gelóóf. Dat wil zeggen: het 
geloof dat de Heere zoekt, juist als je er niets 
van voelt. Het geloof dat niet rust voordat het 
rust vindt in God. En als dit geloof gaat leven, 
wordt ook het gevoel wakker. Dat is het ge-
heim van Christus in je hart. 

Een gebed om vastheid
(vers 17-b)
Als Christus in je hart woont, oefent Hij daar 
Zijn heiligende invloed uit. Zijn Geest stort 
de liefde Gods uit in je hart (vergelijk Romei-
nen 5:5). Hier bidt Paulus, dat de gemeente 
in die liefde wordt vast gemaakt. Geworteld, 
zoals een boom zich met zijn wortels steeds 
vaster hecht in de grond die hem draagt. Ge-
grond, zoals een huis zijn vastheid vindt in 
het fundament waarop het rust. Paulus weet 
maar al te goed hoezeer je die verworteling 
nodig hebt als de hitte des daags in je leven 
brandt (vergelijk Mattheüs �3:5,6,��), en als 
de storm je levensboom wil vellen. Hij weet 
hoe onontbeerlijk dat fundament is als de 
slagregens je levenshuis geselen (vergelijk 
Mattheüs 7:�4-�7). Paulus weet hoe het ge-
loof beproefd kan worden. Daarom die vu-
rige bede om vastheid: “Opdat gij in de liefde 
geworteld en gegrond zijt”. Vast gemaakt in 
Hem, in Zijn liefde, in Zijn Woord. 

Een gebed om liefdeskennis
(vers 18 en 19-a)
Als je ogen geopend worden voor die liefde 

van Christus, dan doen de breedte, de lengte, 
de diepte en de hoogte ervan je duizelen. 
Wat is die liefde breed. Zo breed dat er plaats 
is voor de hele wereld. Niemand gaat verlo-
ren vanwege een tekort aan Gods liefde. Wel 
vanwege je eigen ongeloof. Er is bij de Heere 
genade genoeg, zelfs voor de grootste van de 
zondaren. 
Wat is die liefde lang. Het is een eeuwige lief-
de. Want Hij heeft de Zijnen lief van vóór de 
grondlegging van de wereld (vergelijk Efeze 
�:4). En de liefde van de hemelse Bruidegom 
voor Zijn bruidsgemeente houdt nooit meer 
op.
Wat gaat Zijn liefde diep. Zo diep, dat Hij de 
hoge hemel wilde verlaten. Zo diep dat Hij 
wilde afdalen tot in de diepten van de hel. Zo 
diep dat Hij Zijn handen wil uitstrekken tot 
onder de diepst gevallen zondaar. 
Wat reikt Zijn liefde hoog. Zo eindeloos hoog, 
dat je het toppunt nooit kunt bereiken.
Het wonder van deze liefde wordt alleen 
maar groter als je beseft dat er niets in jezelf 
is wat Zijn liefde opwekt. Ik ben in mijzelf 
een zondaar, een doelmisser, onbruikbaar. 
Deze liefde moet van één kant komen. En zij 
komt ook van één kant. Hij neemt redenen 
uit Zichzelf. 
Kun je die liefde ooit begrijpen? De apostel 
bidt er wel om: “Opdat gij ten volle kondet 
begrijpen…”. Zozeer verlangt hij naar meer 
kennis van deze liefde. Tegelijkertijd merk je 
dat je die volheid nooit kunt bevatten. Want 
die liefde gaat de kennis (dat wil zeggen: ons 
kenvermogen) te boven (vers �9). Hoe meer 
je er van leert kennen, hoe onbegrijpelijker 
zij voor je wordt. Daar blijft slechts aanbid-
ding over. 
Overigens: wie naar meer van deze liefdes-
kennis verlangt, heeft niet genoeg aan de stil-
te van de binnenkamer. Juist hierin hebben 
Gods kinderen elkaar nodig: ‘samen met al 
de heiligen’. In je gezin, in de gemeente (on-
der andere op een mannenvereniging!), in de 
Kerk over kerkmuren en landsgrenzen heen. 
Om samen met allen die de Heere vrezen (ver 
weg en dichtbij) meer van Zijn onmetelijke 
volheid te verstaan. 

Een gebed om volmaking 
(vers 19-b)
Het hartstochtelijke gebed voor de gemeente 
mondt uit in een smeekbede om vol te wor-
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den van God. Dus niet vol van je geld, je 
goed, je aardse verlangens. Niet vol van de 
wereld met zijn vele verleidingen en valstrik-
ken. Maar vol van God. Dááraan zal Chris-
tus’ bruidsgemeente herkenbaar zijn. Zij zal 
vol zijn van haar hemelse Bruidegom. Zo 
vol mogelijk. Niet zo leeg mogelijk. Zo leeg 
mogelijk is immers geestelijk gezien de dood 
in de pot. Waar de liefde Gods leeft, verlangt 
zij naar meer. Want je krijgt er nooit genoeg 
van: “Opdat gij vervuld wordt tot al de vol-
heid Gods”. Al kun je de volle volheid van 
God nooit bevatten. Daar is God oneindig 
veel te groot voor. Daar zijn wij veel te klein 
voor. Zelfs de hemelbewoners komen daar 
nooit mee klaar. Zelfs in de hemel gaat het 
eindeloos door. Steeds nieuwe facetten van 
Zijn liefde ontdekken. Steeds intenser Hem 
aanbidden. Tot in alle eeuwigheid toe zich 
verwonderen over de onmetelijke volheid 
van God… “Om deze oorzaak buig ik mijn 
knieën…”. Smekend om levend geestelijk le-
ven.

Van bidden tot aanbidden 
(vers 20 en 21)
In zijn gebed heeft de apostel een machtige 
pleitgrond. Die pleitgrond ligt in de God tot 
Wie hij roept. De Heere is immers zo onuit-
sprekelijk veel groter en heerlijker dan wij 
kunnen denken. Hij is de Almachtige. Hij is 
machtig genoeg om nog veel meer te doen 
dan hetgeen wij van Hem vragen. 
Een bewijs van Gods almacht en gewillig-
heid om ‘overvloedig te doen boven al wat 
wij bidden of denken’ vindt de apostel in zijn 
eigen leven, en in de levens van alle harten 
waarin Christus woont. Zijn heerlijke kracht 
wordt immers zichtbaar in de wedergeboorte 
(van dood levend worden, vergelijk Efeze �), 
en ook in het dagelijkse leven met Christus 
(zie veel van het verdere van deze brief). 
Ziende op Hem gaat het smeekgebed over in 
lofprijzing en aanbidding: “Hem, zeg ik, zij 
de heerlijkheid in de gemeente door Christus 
Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. 
Amen”.

Poort van de vervolger: Johannes basiliek vanuit het westen.
Voor de bouw van de muur heeft men stenen van het Efeze stadion gehaald.
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Nieuwjaarswens

Als u dit Januari-nummer van de Hervorm-
de Vaan leest, staan we nog aan het begin 
van het jaar 2006. Graag wil ik u, mede na-
mens de andere leden van het hoofdbestuur 
van harte Gods Zegen toewensen voor de 
komende tijd. Wij hebben die zegen van de 
Heere zo nodig in alle dingen. Want ik lees 
in Zondag 50 van onze Catechismus: “Dat 
noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven 
zonder Uw Zegen ons gedijen”.

Nu hebben we die zegen niet verdiend. Maar 
wij mogen pleiten op de verdienste van de 
Heere Jezus. En dan zegt de apostel Paulus 
in Romeinen 8 : 3� dat Hij ons met Christus 
alle dingen wil schenken, die wij nodig heb-
ben. Dan mogen we onze persoonlijke zorgen 
voor Hem neerleggen. Maar ook het werk van 
onze Mannenvereniging, Streekbesturen, en 
het werk van onze Mannenbond. De Heere 
geve dat ons werk gezegend mag worden, en 

dat we in saamhorigheid voort mogen gaan. 
Dan zal dit werk mogen dienen tot eer van 
Zijn naam, en tot uitbreiding van Zijn ko-
ninkrijk.

Hartelijk dank

Nu ik, na een periode van rust, de voorzitters-
pen weer mag opnemen, is een woord van 
dank op zijn plaats. Allereerst aan de Heere, 
Die mij weer nieuwe kracht gaf om het werk 
in Wezep en ook voor onze Mannenbond 
weer te kunnen doen. Stil-houden ligt een 
predikant niet zo. Maar juist de stilte brengt 
ons dichter bij Hem. En ondanks deze tegen-
slag mocht ik zo duidelijk Zijn goedheid, Zijn 
nabijheid en Zijn trouwe zorg ervaren. Daar-
om is er alle reden om Zijn Naam te loven en 
te prijzen.
En tot allen, die het moeilijk hebben, zeg ik: 

Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

??Gespreksvragen:Gespreksvragen:
�. Waarom is het gebed voor Paulus zo belangrijk? Wat kunnen wij daarvan leren voor 

ons eigen concrete leven en voor alle werk in Gods Koninkrijk? 
�. Waarom is het gebed om versterking door Gods Geest nodig voor ons persoonlijk? 

Waarom is het belangrijk dat dit gebed ook een plaats heeft in onze voorbede voor ande-
ren? 

3. Paulus bidt dat Christus in het hart komt wonen. Waarom is dat nodig voor iedereen die de 
Heere Jezus nog niet kent? Waarom is dat nodig voor iedereen die de Heere Jezus al wel lief 
heeft? 

4. Waarom kunnen wij Christus’ liefde niet begrijpen? Waarom bidt Paulus daar toch om (vers 
�8)? Bidt u daar ook om voor uzelf en voor anderen? Waarom staat er bij: ‘met al de heili-
gen’? 

5. Leg uit dat het gebed om vervuld te worden tot al de volheid Gods in het geloofsleven een-
maal moet beginnen, en vervolgens nooit meer ophoudt.

6. Paulus’ gebed blijft niet beperkt tot een opsomming van verlangens. Waarom geeft het slot 
(vers �0 en ��) zoveel kracht aan zijn gebed? Wat kunnen wij daarvan leren voor ons eigen 
gebedsleven?
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Opmerkelijk

DR. J. BROEKHUIS

Voor u gelezen

De fluit en de harp geven niet hetzelfde geluid

Wie een concert bijwoont laat de klanken 
van de muziek tot zich komen. Als je dan 
zou vragen naar de klank van de fluit en de 
harp is het moeilijk om de klanken en het 
ritme van beide instrumenten een naam 
te geven. De fijnzinnige tonen gaan teloor 
in de totale cadans van de muziekinstru-
menten. In Christus’ gemeenten moet men 
echter precies luisteren. Je hebt de zuivere 
tonen van het Woord van God te onder-
scheiden van wat op een verkeerde toon-
hoogte is afgestemd.

In dit verband moet ik denken aan de stu-
diedag van het opinieblad CV Koers in Ede. 
Het onderwerp “Geestesgaven” stond die dag 
centraal. Met name het verschijnsel “profe-
tie” kwam naar voren. Het R.D. wijdde er een 
kritisch commentaar aan.

“Wat moeten we hiervan denken? Is dit de 
zegen van Pinksteren, die in de kerken van 
de Reformatie tot nu toe onder het stof heeft 
gelegen? Is dit de bevrijding van het keurslijf 

van de kerkhervormers, dat eeuwenlang de 
adem van de Geest afknelde? 
Het is waar dat er, al of niet in de vorm van 
een symposium, genoeg aanleiding is om ons 
te verdiepen in de gaven van de Heilige Geest. 
De geestelijke dorheid, niet in het minst in 
de kerken van de Reformatie, is zo groot dat 
er zonder twijfel behoefte is aan de werking, 
de doorwerking van die Geest. Echter, als de 
huidige geesteloosheid de reden is voor zo’n 
congres, dan ligt het niet voor de hand om 
zich te concentreren op allerlei bijzondere ga-
ven, maar juist op de gave van de Geest om 
het werk van de Heere Jezus toe te passen in 
de harten van zondaren. Christus beloofde 
dat nadrukkelijk in Johannes �6: Hij zal over-
tuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. 
Daarnaast leidt Hij in al de waarheid. De 
Geest paart zich immers aan het Woord. Het 
Woord dat verkondigd wordt in de gemeente. 
Bijbels is het ook te zeggen dat de Geest nooit 
de aandacht op Zichzelf richt. Het is de Geest 
Die uitgaat van de Vader en de Zoon, zegt de 
geloofsbelijdenis van Nicea.”

Zoek het bij de Heere, want met Hem kom 
je niet beschaamd uit! Hij maakt Zijn woord 
waar!
Graag wil ik u allen bedanken voor het gebed 
en het medeleven, dat ik uit de kring van de 
Mannenbond heb ontvangen. Op verschil-
lende mannenverenigingen ging een kaart 
rond, zodat alle namen er op stonden. Dat 
doet je enorm goed, en je merkt dan zo dui-
delijk de onderlinge band.
Ook wil onze tweede voorzitter, ds. Nap be-
danken. Hij heeft mij in verschillende dingen 
vervangen, onder meer op de Bondsdag. Ook 
de andere bestuursleden zijn hier en daar 
voor mij ingesprongen. Wat fijn, dat je op el-

kaar kunt rekenen, en wat een voorrecht, dat 
we weer samen verder mogen.

Groet

Tenslotte een hartelijke groet aan u allen, 
mede namens de andere bestuursleden.
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Gereformeerde	Spiritualiteit	(2) DR. A.A. TEEUW

- onvermijdelijke problemen -

U kent de uitdrukking: zonder zonden wa-
ren er geen wonden. Vanwege de gebroken-
heid van het leven komen wij telkens voor 
nieuwe problemen te staan. Huwelijken 
lopen vast, de 24-uurseconomie bedreigt 
de zondag en de medische wetenschap ex-
perimenteert met menselijke embryo’s om 
nieuwe geneesmiddelen te verkrijgen. Hoe 
gaan we daarmee om?
Dergelijke keuzen zijn soms heel moeilijk. Ik 
heb in het vorige artikel enkele voorbeelden 
genoemd, waarbij leven tegenover leven 
stond. Er moest een keus worden gemaakt 
tussen het leven van de zieke moeder en van 
haar ongeboren kind, tussen het leven van 
een ziek broertje en van een pril embryo 
(om stamcellen te verkrijgen). Gelukkig zijn 
sommige keuzen vermijdbaar en behoeft er 
geen beslissing te worden genomen. Sterker 
nog: dan mag er geen beslissing worden 
genomen! Daarover wil ik in dit artikel iets 
meer zeggen.

Niet doden - wel liefhebben
Ieder zondagmorgen horen we in de kerk de 
tien geboden. Dan klinkt het: ‘Gij zult niet 
doden. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet 
stelen’. 
Ik beperk me even tot het zesde gebod. De 
bedoeling van dat gebod is duidelijk. Doodslag 
wordt verboden. De Heere wil niet dat wij ons 
vergrijpen aan het leven van een medemens. 
Vandaar dit duidelijke en korte gebod. 
Toch bevat het zesde (en ook de andere gebo-
den) meer dan alleen een verbod op concrete 
doodslag. Want als het gebod alleen beperkt 
zou zijn tot ‘niet doden’, voldoen we daar al-
lemaal aan. De Heere Jezus verbreedt echter 
het gebod naar alle woorden, gebaren en 
gedachten, waarbij we onze naaste verwensen 
of kwaad (willen) doen. Haat en nijd worden 
tot in de kern veroordeeld.
Maar daarmee is nog niet alles over het gebod 
gezegd. Het zesde gebod maakt immers onder-

Het is belangrijk om te bedenken dat de profe-
tie in de Bijbel niet zonder meer “eenduidig” 
is. Het apostolische woord vraagt absolute 
aanvaarding, terwijl het woord van de pro-
feten getoetst moet worden. Met eerbied ge-
zegd: het gaat erom om God te laten spreken 
door Zijn eigen Woord. Met andere woorden: 
wat is de bron van de profetie? Het fenomeen 
van de profetie mag niet zweverig in de oren 
klinken. Profetie zal moeten waarschuwen, 
het verborgen kwaad ontmaskeren en elke 
vorm van aanpassing aan de geest van de tijd 
moeten schuwen. Ze zal de opbouw van de 
gemeente moeten dienen. In de na- aposto-
lische tijd werden de gelovigen opgeroepen 
om op deze elementen te letten.
In “Het onderwijs van de twaalf apostelen”, 
de zgn. Didachè (begin �e eeuw) worden re-
gels ter beoordeling gegeven:
“Niet ieder die in de Geest spreekt is een pro-
feet. Dit is slechts het geval als hij de levens-
wijze van de Heere volgt. Uit hun levenswijze 
kan men de valse en de ware profeet leren 
kennen.“ Uit dezelfde tijd dateert de Pastor 
of Herder van Hermas. Op de vraag: “Hoe zal 
een mens weten  welke van hen profeet is en 

wie leugenprofeet?” wordt uitvoerig inge-
gaan. Het antwoord komt hierop neer: het le-
ven van de betreffende persoon laat het zien. 
”Oordeel nu uit de werken en de levenswijze 
van een man die zegt dat hij een geestdrager 
is.”
In de tijd van de Reformatie vindt er bij som-
mige groepen een direct spreken van de Geest 
plaats. Calvijn wijst dat af en meent dat we 
ons aan de Schrift en aan de Schrift alléén 
moeten houden. Hoe moet je omgaan met 
het verschijnsel profetie dat in onze tijd op-
nieuw de aandacht trekt?

Ik dacht: je kunt niet over profetie congres-
seren, zonder een inhoudelijke visie te geven. 
Wie zijn oor te luisteren legt naar de Schrift 
ontdekt: profetie is meer een uitleg van het 
Woord, dan het voorspellen van de toekomst. 
Zo worden de predikers “profeten” genoemd 
(Handelingen �3: � en �). Echte profetie 
spoort altijd met het Woord. Concreet bete-
kent dit  dat we moeten oppassen voor aller-
lei interpretaties van menselijke fantasie. Een 
Christenmens staat ergens. Hij moet de harp 
van de fluit kunnen onderscheiden.
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deel uit van het grote gebod van 
de liefde. Dat dient ook door te 
klinken in de naleving van het 
zesde gebod. Door niemand te 
doden of te haten voldoen we 
nog niet aan het liefdesgebod. 
Dat laatste vraagt om een posi-
tieve gerichtheid tegenover de 
naaste. Het gebod verbiedt dus 
niet alleen doodslag, maar ge-
biedt een liefdevolle houding te-
genover mensen om ons heen. 
Dat blijkt duidelijk uit de Berg-
rede. De Heere veroordeelt niet 
alleen haat en doodslag, maar 
gebiedt dat wij onze naasten - zelfs vijanden! 
- moeten liefhebben. Zo ver reikt dus het zesde 
gebod. Professor Douma schreef in dit verband 
dat het zesde gebod ‘nee zegt tegen de dood en 
ja tegen het leven’. Daar gaat het dus om. Het 
gebod is op een negatieve wijze geformuleerd 
(‘gij zult niet doden’), maar heeft een positieve 
spits, namelijk ‘gij zult liefhebben’. Dit klinkt 
duidelijk door in de verklaring van de Heidel-
berger Catechismus (vr. en antw. �05-�07). 
 

Negatieve formulering
Toch is het gebod met opzet negatief gefor-
muleerd. Het zesde gebod luidt niet: ‘Gij zult 
het welzijn van uw naaste bevorderen’ of ‘Gij 
zult menselijk leven beschermen’. Dat wordt 
wel bedoeld, maar dat staat er niet. Het enige 
wat wordt genoemd is doodslag. Doodslag 
wordt verboden. 
Daarmee geeft de Heere een duidelijke grens 
aan. Hij wil dat wij ons inzetten voor onze 
naaste. Hij wil dat we onze naaste liefhebben. 
Hij wil ook dat we menselijk leven bescher-
men. Dat moeten we allemaal doen binnen de 
mogelijkheden en talenten die we hebben. 
De één kan op dit punt meer doen dan de 
ander. Soms hangt dat samen met het beroep 
of met iemands karakter. Een dokter zal op een 
andere wijze met menselijk leven in aanraking 
komen dan een bloemist. Een chirurg neemt 
andere beslissingen dan een accountant. Ieder-
een heeft een eigen plaats in het leven. 
De ene mens heeft ook meer sociale gaven 
dan de andere mens. Door verschillende om-
standigheden is niet iedereen in staat om een 
zieke buurvrouw te helpen. Voor de één is dat 
‘eenvoudiger’ dan voor de ander. 
Die ‘speelruimte’ kent dit gebod. De Heere 

houdt rekening met onze gaven en omstandig-
heden. Iedereen, jong en oud, wordt opgeroe-
pen om het zesde gebod in praktijk te brengen 
in het kader van het grote liefdesgebod. 
Soms is dat een kwestie van zoeken en on-
dervinden. U meende misschien, toen u de 
vuilcontainer van uw zieke buurvrouw aan de 
weg zette, dat ze dit erg zou waarderen. Maar 
dat bleek niet zo te zijn. Een predikant hoorde 
van de geestelijke nood bij een weduwe, 
die echter niet bij een kerkelijke gemeente 
behoorde. De predikant had dit vernomen 
van een buurvrouw, die wel bij de gemeente 
behoorde. Hij ging bij haar langs, maar zijn 
bezoek werd niet gewaardeerd en werd geduid 
als bemoeizucht. 
Op die manier is het soms zoeken naar de 
goede invulling van het zesde gebod, wat dus 
voor iedereen verschillend kan liggen vanwege 
de uiteenlopende leefomstandigheden. 
De positieve spits van het zesde gebod is dus 
in de praktijk niet eenduidig. De Heere heeft 
echter wel een duidelijke grens gemarkeerd, 
namelijk: ‘Gij zult niet doden’. Kent het gebod 
op de liefde, wat de positieve betekenis is van 
het zesde gebod, een grote ‘speelruimte’, het 
concreet benoemde verbod op doodslag laat 
deze speelruimte niet toe. Dit geldt voor ie-
dereen, ongeacht gaven en talenten, ongeacht 
levensomstandigheden. Het zesde gebod be-
schermt menselijk leven, omdat we geschapen 
zijn naar het beeld van onze Schepper. 

Scherpe grens
Waarom schrijf ik dit? Omdat sommige men-
sen het zesde gebod alleen lezen vanuit de 
positieve formulering, namelijk de liefde voor 
elkaar. Dat is wel een aspect van dit gebod en 
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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, wanneer 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?

zelfs een essentieel aspect, maar op één punt 
is het gebod niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, 
namelijk het verbod op doodslag. Dat is de 
scherpe grens van het zesde gebod. Dat is de 
piketpaal die de speelruimte van het gebod 
markeert, aldus professor Van Ruler. 
In het vorige artikel heb ik het voorbeeld 
genoemd van de man in coma. Deze man zal 
waarschijnlijk niet meer wakker worden. Hij 
heeft zich ooit beschikbaar gesteld als orgaan-
donor. Dat is pas mogelijk, wanneer de man 
overlijdt. Nu zijn er verschillende mensen die 
op organen wachten. Vier van deze wachten-
den liggen zelfs in dat ziekenhuis. Mogen de 
artsen deze comateuze man ‘doden’ om ver-
volgens met zijn organen het leven te redden 
van de wachtenden? 
In het vorige artikel heb ik opgemerkt dat dit 
een onterecht dilemma is. Deze patiënten zijn 
niet van elkaar afhankelijk, zoals dat bijvoor-
beeld wel het geval is bij de zwangere vrouw 
met kanker. Zo’n vrouw is soms alleen te hel-
pen door haar zwangerschap te beëindigen. 
Die keus is soms onvermijdelijk. Maar zo ligt 
dat bij die comateuze man niet. De wachten-
den kunnen mogelijk ook van andere mensen 
organen krijgen. En zijn dus meer opties, en 
daarom dient het leven van de comateuze man 
beschermd te worden. 

Het is verleidelijk om de comateuze man toch 

‘op te offeren’ ten gunste van de vier wach-
tenden. Want op die manier worden meer 
mensen geholpen, dan door die ene man te 
laten leven. 
Wanneer we zo redeneren, doen we dit al-
leen vanuit de positieve spits van het zesde 
gebod, namelijk de liefde tot de naaste. Het 
is inderdaad mogelijk dat het doden van de 
comateuze man voor meer mensen ‘voordeel’ 
oplevert, dan wanneer artsen hem laten leven. 
Dus ogenschijnlijk wordt het liefdesgebod veel 
beter in praktijk gebracht door deze man te 
laten sterven. 
Maar die ruimte laat het zesde gebod niet. Het 
zesde gebod is door de Heere bewust negatief 
geformuleerd. Het gebod stelt een duidelijke 
grens: gij zult niet doden. Die grens mogen 
we niet overschrijden. Dat geldt ook hier. Hoe 
zinvol de organen van deze man ook gebruikt 
kunnen worden, toch laat de Heere dat niet 
toe. Menselijk leven is beschermwaardig. Dat 
geldt ook voor het geschonden leven. 

Een vergelijkbare discussie speelt bij het stam-
celonderzoek. Mag het kleine (namelijk prille 
embryo’s) worden opgeofferd ten gunste van 
het grote. Denk aan een ziek kind, dat mogelijk 
door de stamcellen van embryo’s behandeld 
kan worden. Dan is de discussie vergelijkbaar. 
Leven versus leven. De Heere verbiedt echter 
doodslag en stelt daarmee een scherpe grens.
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Organisatienieuws
Bestuursverkiezing

Op de Huishoudelijke Vergadering, die vastge-
steld is op D.V. zaterdag �0 mei �006, staat als 
punt op de agenda: Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn: ds. T. van Brug-
gen, ds. A.D. Goijert en dhr. M. Post.

Het H.B. stelt de volgende dubbeltallen voor:
A. Vacature ds. T. van Bruggen (herkiesbaar):
 �. ds. T. van Bruggen, ‘t Harde
 �. ds. D. Breure, Bruchem
B. Vacature ds. A.D. Goijert (herkiesbaar):
 �. ds. A.D. Goijert, Bunschoten
 �. ds. E. Mijnheer, Westbroek
C. Vacature dhr. M. Post (herkiesbaar):
 �. dhr. M. Post, Veenendaal
 �. dhr. G. Dijkgraaf, Uddel

Overeenkomstig artikel ��, lid 3, van onze Sta-
tuten heeft elke aangesloten vereniging het 
recht om aan de voorgedragen dubbeltallen een 
kandidaat toe te voegen en middels een schrif-
telijke opgave die in te dienen, uiterlijk twee 
maanden vóór bovengenoemde vergadering. 
De voorgedragen kandidaat moet lid zijn van 
een aangesloten mannenvereniging en vooraf 
schriftelijk verklaren met de kandidaatstelling 
akkoord te gaan.

Wijzigingen adresboekje 2005

Blz. �3: secretaris van MV “Bewaar het pand u 
toebetrouwd” te Waarder is geworden: dhr. A. 
Boogert, Esdoornstraat 6-A, 3465 JM Driebrug-
gen. Genoemde vereniging heeft ook een nieu-
we penningmeester: dhr. W. Nap, Westeinde 39, 
3466 NL Waarder.
Blz. 3�: dhr. G.F. Bouma, Groenendael �4�, 
8�7� EH IJsselmuiden, is voorzitter geworden 
van MV “Calvijn” te IJsselmuiden. Deze ver-
eniging heeft ook een andere penningmeester 
gekregen: dhr. Chr. de Vries, Albert Schweitzer-
laan �8, 8�7� CZ IJsselmuiden.
Blz. 35: dhr. J.H. Doeser (penningmeester van 
de Streek Zwolle) is overleden.

Wilt u wijzigingen in het adresboekje aan mij 
doorgeven en wijzigingen in het ledenbestand 

Vakantiewerk alleenstaanden
Nu ook toegankelijk voor mannen!!!
De commissie vakantiewerk alleenstaanden van 
de Bond van Herv. Vrouwenverenigingen op G.G. 
wil u informeren over een vakantieweek, die we 
D.V. in zomer �006 hopen te houden.
Er worden reeds �5 jaar vakantieweken voor al-
leenstaande dames georganiseerd. Vorig jaar zijn 
we begonnen om ook een week open te stellen 
voor alleenstaande mannen. Gezien de goede (we-
derzijdse) ervaringen van vorig jaar, willen we ook 
nu weer mannen de mogelijkheid bieden aan een 
vakantieweek deel te nemen. 

Wat maakt deze weken bijzonder?
Alleenstaanden ontmoeten elkaar in een ontspan-
nen sfeer, er worden allerlei activiteiten georga-
niseerd. Er is volop gelegenheid tot gesprek. De 
Bijbel neemt een centrale plaats in. Gezamenlijke 
kerkgang, zang, Bijbelstudie en avondsluitingen 
worden als verrijkend en samenbindend ervaren. 
Een predikant, een gastvrouw en enkele stafleden 
zorgen er samen voor dat het een op alle onderde-
len goed verzorgde week wordt.
In deze weken is geen arts of verpleegkundige aan-
wezig, het is dus van belang dat u een redelijke 
gezondheid hebt, mobiel bent en u zelf kunt ver-
zorgen.

D.V. 5- 12 augustus 2006
Conferentiehotel “ GULDENBERG” te Helvoirt -  
Dit zal een gecombineerde vakantieweek  zijn voor 
alleenstaande mannen en alleenstaande vrouwen.
We hopen dat velen van u deelnemen aan deze 
fijne vakantieweek in eigen sfeer!
U kunt een folder van deze vakantieweek aan-
vragen met uitgebreide informatie. In deze folder 
staan nog � vakantieweken vermeld, die zijn al-
leen toegankelijk voor dames. Misschien weet u 
iemand in uw omgeving, die hier voor in aanmer-
king komt. Voor inlichtingen en aanmelding:  
mevr. A. Bouma- Groothuis
Groenendael �4�, 8�7� EH IJsselmuiden
tel: 038-33�5993

van uw vereniging aan het Bondsbureau? Har-
telijk dank voor uw medewerking!

Ds. T. van Bruggen, secr.
e-mail: dstvanbrugen@solcon.nl
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Maarten Luther, Beloften van troost, uitge-
verij De Banier, Utrecht, �005, 95 blz., ��,50 
euro.
Dit boek bevat preken van Luther over de za-
ligsprekingen. Deze preken zijn uit het Duits 
vertaald door Erika Heijboer en voorzien van 
een inleiding. De preken zijn afkomstig uit 
een serie over het Mattheüsevangelie. Een be-
werking van deze preken verscheen voor het 
eerst in �53�. Luther benadrukt het belang 
van de heiliging zonder afbreuk te doen aan 
het “sola fide”. Hierbij verzet hij zich tegen 
de roomse theologen aan de ene kant en de 
wederdopers aan de andere kant. Door de 
preken van Luther worden we bewaard bij de 
christelijke leer en gestimuleerd om te leven 
door het geloof. We sluiten ons aan bij de 
wens van Luther: “Christus onze lieve Heere 
en meester…. moge onze goede werken ver-
meerderen en ons sterken. Hij moge ons bo-
vendien helpen om er ook naar te leven”.

Ds. J.H. Lammers 

Zicht op Dordt, dagboek bij de Dordtse Leer-
regels, door ds. N. van der Want, Uitg. Groen. 
Prijs �4,50 euro.
Er wordt wel gezegd: u beroept zich op Schrift 
en belijdenis, maar hebt u de belijdenisge-
schriften wel eens gelezen en weet u wat er 
in staat? Welnu, u krijgt gelegenheid om een 
jaar lang u te oefenen in één van onze gere-
formeerde belijdenisgeschriften. Want collega 
N. van der Want heeft een dagboek samen-
gesteld over de Dordtse Leerregels en wie dit 
leest, in biddend opzien tot de Heere, wordt 
er geestelijk door verrijkt. Waarom? Ik schrijf 
één zin over uit het stukje van �0 januari als 
het gaat over de uitverkiezing: „Wat het eerste 
was, wordt het laatste gezien. Dat betekent: 
de Heere heeft zondaren uitverkoren tot de 
zaligheid en dat is Gods welbehagen en van 
hun uitverkiezing worden ze verzekerd als ze 
tot geloof in de Heere Jezus Christus gekomen 
zijn”. Vandaar dat in dit dagboek de oproep 
tot geloof en bekering klinkt en hoe God dat 
door Zijn Woord en Geest werkt in ons hart 
en leven. En dat deze genadige eeuwige ver-
kiezing van God een rijke troost is, namelijk 
dat er geen kinderen van de Heere zullen af-
vallen van het geloof, maar ze zullen worden 
bewaard tot het eeuwige leven. Gods verkie-

zing is een poort, waardoor zondaren heen 
gaan, die in de Heere Jezus Christus geloven 
en wedergeboren zijn en tevens is Gods ver-
kiezing een muur van bescherming en bewa-
ring rondom allen, die de Heere lief gekregen 
hebben. Dat is de inhoud van dit dagboek en 
ik geef u de goede raad: koop het en lees het 
en geef het aan anderen (o.a. kinderen, klein-
kinderen) cadeau.

J. van Dijk  

Charles Haddon Spurgeon, Hebt goede 
moed, uitgeverij De Banier, Utrecht, tweede 
druk �005, �34 blz., 7,50 euro. 
Dit boek schreef Spurgeon voor een zieke die 
behoefte had aan het woord van de Heere 
Jezus: “Hebt goede moed”. De schrijver be-
handelt zeven teksten uit het Nieuwe Testa-
ment, waarin gelovigen bemoedigd worden. 
Spurgeon zegt: “Het is geen gemakkelijke 
zaak om altijd kalm en goedsmoeds te zijn. In 
pijn, in armoede en in eenzaamheid ontstaan 
vaak sombere gedachten. Ze zweven als vleer-
muizen en uilen om de donkere ziel. Spoedig 
zullen zij er hun intrek nemen, tenzij wij het 
gezegende Licht van de hemel in ons hart 
binnenlaten”. Neergedruktheid mag niet de 
normale houding worden van de gelovigen, 
omdat de blijdschap van de Heere hun sterkte 
is. Ik ben ervan overtuigd dat ook wij in onze 
tijd de bemoediging van Christus evenzeer 
nodig hebben. Dit boek biedt troost in moei-
lijke omstandigheden. 

Ds. J.H. Lammers 

Hanneke Schoonebeek, Leer mij vertrou-
wen, uitgeverij De Banier, Utrecht, �005, 6� 
blz.,9,75 euro.  
In haar nieuwe gedichtenbundel schrijft Han-
neke Schoonebeek over thema ’s als twijfel en 
onzekerheid bij ziekte, ouderdom, de dood en 
het nemen van afscheid. Wat er in ons ook 
gebeurt, het gebed is: 

“en leer mij U vertrouwen!  
Al komt er schijnbaar niets terecht
van wat U in Uw woord voorzegt,
Laat m’ op Uw waarheid bouwen”.

In deze bundel is ook een reeks gedichten 
over verschillende momenten in de eredienst 
opgenomen, zoals votum en groet, het gebed 
en de zegen. De bundel is geschikt om als ge-
schenk weg te geven. 

Ds. J.H. Lammers

Boekennieuws


