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Het woord werd vlees

Beschouv,irtg uter hct ee6te Hoofdstuk von lrct Etangelíe
nottr Mattltciis.
Bock der I'{ortling.
Bock van de wortlíttg vatt lezus Christts, een zoln vdn

Dovitl, een zotnt vcur Abrahqnl.

Het is niet een boek van de geDoorÍe van Jezus Christns,
waarmede MatthéLis zijn Evangelie begint: In plaats daar-
van geeft hij in het zogenaamde geslachtsregister een ,,bí-
blos genéseoos", een boek, ecn register van een wortlírryvan

Jezus Christus, d.w.z. een beschrijving, hoe Jezus Christus,
wat het vlees betreft, is geworden! \'an de geboorte van onze
Heere, als r.'an het slot en de voleinding van zijn wording, is

eerst latcr, r'an het 1Sde vers af, sprake.
Dat nu de evangelist de opeenvolging van de drie maal
veertien geslachten van Abraham af de ,,wording van Jezus
Christus" noemt, mag ons niet bevrcemden: het
waren toch allen spruiten Van één plant, takken
van één boom. Wanneer echter iemand een nau-
welijks zichtbaar stekje in de aarde plant, dan zal

hii toch zeggen: ik heb deze of gene boom geplant
- daar staat de boomtDe kleine plant ontwikkelt
zich dan geleidelijk, breidt zich uit en schiet in het blad tot
aan de volle wasdom, tot het Volledig zijn in de wiize en

naar de mate, zoals het God voor de boom bepaald heeft.
Maar ook in de tijd waarin deze volledigheid nog niet be-

reikt was, zal men toch zeggen, dat men de bóóm heeft,
weliswaar niet een voltooide.
Levi, hoewel hij op zich zelf nog nict bestond, was er toch
reeds, toen Abraham door Melchizedek werd gezegend: hij
was in de lcndcncn van Abraham. Van Abraham tot op de

tijd zijner geboorte was er zijn génesis; zijn geboorte rn'as

de génesis. Waar deze woorden ,,génesis" (vers 1) en ,,géne-
sis" (vers 18) goed worden verstaan, daar ontsluiten zij tn
één ogenblik alles wat bij Mozes, bij de profeten en in de

Psalmen van Hem is gezegd; het ligt alles in dit u,orrlen van

Jezus Christus.
Ook de apostelen/ wanneer zij zeggen: ,,opdat vervuld,
volledig, worde lgat van de Heere gezegd is door de mond
zijner profeten", willen daarmedc reeds aanduiden, dat de

belofte van Christus haar aanvang heeft genomen in rvelke
de voorwerpen der belofte waren; dat de belofte in al de
personen welke als erfgenamen van haar opkwamen, voort-
schrijdend zich ontwikkelde; dat in hen allen C'hrislus rvas.

Maar in geen van hen was dat wat de belofte letterlijk be-
doelde volledig tegenwoordig; totdat Jezus, de Gezalfde, in
het vlees kwam: in Hem zagen zij alles, letterlijk, wezelijk,
volledig; in Hem het geheel, dat bij de enkelen slechts ten
dele te voorschijn kwam. In Isaák, IsraëI, David, enz. zagcn
zij Christus worden; geworden zagen zij Hem en erkenden
Hem, als zodanig: .Jezus, de zoon van Jozef.
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Filippus en de kamerling treffen elkaar
omdat de Heere hen in Zijn voorzienige
leiding bij elkaar brengt. Van een engel
krijgt Filippus de opdracht om op reis te
gaan. Hij gaat in gehoorzaamheid de weg
die God hem wijst. Dat is in zijn geval de
weg vanJeruzalem naar Gaza. Daar ziet hii
een moormanf een man met een donkere
huidskleur. Het is een voorname man, een
kamerling, een machtig heer van Candacé,
de koningin der Moren. De kamerling was
een soort minister van financiën. Hii was
in Jeruzalem geweest om de Heere te aan-
bidden. Inmiddels is hij op de terugreis.

Hij zit op zijn wagen en leest in de profeet Je-
saia. Hii is Gods Woord aan het onderzoeken.
Daar besteedt hii ziin tijd aan. Daar doet hij
moeite voor. Dat probeert hij te begrijpen.
Filippus treft een in het Woord lezende man
aan. De Heere wil dat hil naar de kamerling
toegaat, want we lezen dat de Geest tot hem
zegt: ,,Ga toe, en voeg u bil deze wagen!" Gods
dienaar gehoorzaamt, komt dichterbij en
hoort hem uitJesaja lezen. Vervolgens vraagt
hij: ,,Verstaat gil ook hetgeen gij leest?"
Het is de Heere Die deze ontmoeting rondom
het Woord geeft. De kamerling geeft te ken-
nen dat hij een uitlegger nodig heeft. Hii no-
digt Filippus uit om bij hem te komen zitten.
Hij heeft iets gelezen en vÍaagt of de profeet
dat zegt van zichzelf of van een ander. En dan
doet Filippus ziln mond open. Hii heeft in de
Naam des Heeren iets belangriiks te zeggen.
Het antwoord van Filippus sluit aan bij de
gestelde vraag, is gebaseerd op de Schrift en
daarmee gericht op het hart van zijn hoor-
der. Zo treffen ze elkaar bil een opengeslagen

Ds. T. vll BRuccEN

De Christus von de Schriften

,fin Filipptrs deed zijn mond open, en beginnende van diezelfde schrift,
verkondigde hem |ezus."

(Handelingen 8 : 35)

Bijbel en het wordt een echte ontmoeting.
Het trefpunt is het Woord van God, het punt
waar predikers en hoorders elkaar echt mo-
gen aantreffen, en wat nog belangrijker is:
God in Christus mogen ontmoeten als een
genadig God.

Filippus gaat in zijn verkondiging uit van de
Heilige Schrift, want we lezen: ,,(...) en begin-
nende van diezelfde Schrift, (...)". Hij heeft
één bron: het Wbord van God. Filippus nam
zijn uitgangspunt in de Schrift. Wat hij alle-
maal heeft gezegd, weten we niet. Maar om-
dat hii vanuit de Schrift sprak, weten we dat
hij heeft gesproken over het liiden en steruen
van Christus. En niet alleen over Zi jn vernede-
ring, maar ook over Zif n verhoging. Zo heeft
hij de Christus der Schriften verkondigd. Dat
kan niet anders als de Bijbel het uitgangspunt
is, want de Schriften getuigen van Christus.
Filippus verkondigde hem Jezus. Voor ,,ver-
kondigde" staat er in de grondtaal: ,,evangeli-
seerde". Evangeliseren is: de blijde Boodschap
doorgeven. Het Evangeiie van Jezus Christus
is de blijde Boodschap. In de verkondiging
van Filippus staat Jezus in het middelpunt.
De Heere Jezus Christus is het Middelpunt
van de verkondiging van Gods geroepen en
gezonden dienaren. Deze prediking is tot ver-
heerlijking van Christus en tot eer van God.
We hebben de Heere Jezus nodig. Waarom?
Omdat we zondaren zijn. Niemand anders
dan Hij kan ons verlossen uit onze nood en
dood vanwege onze zonden. De Heere zoekt
ons behoud. Daarom zendt Hij ons Zijn die-
naren, die ons het Woord van God uitleg-
gen en Jezus als de Christus van de Schriften
verkondigen.
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Hoseo 7

In dit zevende hoofdstuk worden verschil-
lende beelden gebruikt om de onbekeer-
lijkheid van Israël te tekenen. Het is het
hoofdstuk van de gelijkenissen.
Het gaat om de volgende beelden:
Vers. 4: van een bakkersoven.
Vers 8: van een halfgebakken, halfgare
koek.
Vers 11: van een botte duif.
Vers 16: van een bedriegelijke boog.
Ook nu wordt de zonde van Israël aan-
gewezen en hun onbekeerlijkheid bloot-
gelegd. De Heere zal Zijn volk overgeven
in de handen van de vijanden. Het wordt
immers met het volk niet beter, maar wel
slechter. Dit ondanks het werk van de pro-
feten, zoals Hosea. Soms was er een tijde-
lijke bekering, zoals we zagen in vorige
hoofdstukken. Daarna gaat de zonde weer
door.

Sommigen nemen de verzen 7-2 bij het slot
van het vorige hoofdstuk. Van de eerste 7

veÍzen is te zeggen dal: 'ze zo duister zijn,
dat ook de knapste uitleggers niet veel verder
komen dan te raden naar de feitelijke bedoe-
ling' (Veldkamp). De volgende indeling is te
geven:

3-7 De intriges rond de noordelijke monar-
chie.
B-12 Het wisselend steun zoeken bii Egypte

en Assur.

Het is al zig-zag politiek.
13-16 Het bekende thema van ontrouw yan

Israël jegens de HEERE.

Hoseo 7 : 1-7

Het begint met genezing. Hosea spreekt graag

overgenezing:5:13,6: l, ll:3, 14:5. Is-

raël was dodeliik ziek. Vgl. Jes. 1 : 6. De Heere

zegt: 'lk genees' God bood aan om Heelmees-
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Ds. A.D. Gorlgnr

ter te zijn. Als ie je laat helpen is er hoop. De

Heere had al heel wat pogingen ondernomen
om Israël te genezen. Israël was echter ver-
hard, onbeschaamd, onboetvaardig, huichei-
achtig.
De zonde van Efiaïm, de hoofdstam, en de

boosheden van Samaria, de hoofdstad, zljn
openbaar geworden. Iedereen kan het zien.

Genoemd worden: valsheid (bedrog), diefstal
en stroperij (plundeten). Voor het laatste zie

6 :9.

In vers 1b zit een opklimming: eerst bedrog.
Dat is valsheid, verborgen, stiekem. Vervol-
gens zien we de dief binnen bezig. In een huis
of winkel. Tenslotte wordt de zonde voor ie-

dereen zichtbaar. Straatschenders gaan zich
te buiten. De schaamte is voorbij. Daatbij
denken ze, daï de Heere het toch niet ziet, zie

Ps. 94 : 7 . Dan kun je dus rustig je gang gaan.

In hun verdwazing houden ze geen rekening
met God. Is Hij er wel? Terwijl zij voor Zlin
aangezicht leven. Hij kent hen allen. Zie 5 :

3. Ze zljn aan alle kanten omringd door hun
zonden. Het is van alle kanten zichtbaar. Van-
af vers 3 wordt het moeiliik voor vertaling en
verklaring. Er is dan ook veel verschil.
Er is sprake van moord op koningen en re-

genten. Dat is wel duideliik. In nog geen 20
jaar verslijt Israël liefst zes koningen . Zecharja
(zes maanden), Sallum (één maand), Mena-
chem (zes jaar), Pekachja (één jaar), Pekach
(zes jaar), Hosea (acht jaar). Samenzweringen
en moordpartijen maken een einde aan hun
regering. (2 Kon. 15). Et was veel verraad en

veel geweld en leugen. Zie Spt, 29 : 12. Hosea

noemt de samenzweerders 'overspelig'. On-
trouw jegens hun koning, zoals ook tegen de

HEERE.

De taktiek was deze: eerst maken ze de ko-
ning vroiijk door wijn, zie Daniël 5 : 1-5,

Hab.2: 15, Spr. 31 : 4-5, daarna slaan ze hun



slag. De onderdanen van de koning vieren
feest, maar beramen ondertussen plannen
voor een nieuwe paieisrevolutie. Een dron-
ken gevoerde koning is een gemakkelijke
prooi. De verborgen plannen komen opeens
openbaar. Zie ook 1 Kon. 16 : 9v; 2 Sam. 13

:28v.

Nu volgt het beeld van de bakkersoven. De
bakker heeft tegen de avond de oven opge-
stookt en vervolgens het deeg klaargemaakt
en gegist, zonder nog weer naar die oven om
te zien. En ook als het deeg gereed is, legt hij
het niet onmiddelliik in de oven. Eerst moet
het rijzen. Hii gaat rustig een aantal uren sla-
pen. De bakker slaapt en ondertussen brandt
de oven door. Hij hoeft er bij het wakker wor-
den maar even in te ponen en de vlammen
slaan er uit. Zo gaat het in Israël ook. Ergens
in de hogere kringen ontstaat het vuur van
opstand tegen het gezag. Er zijn mensen die
vinden dat het niet goed gaat met land en
volk. Ze steken de hoofden bij eikaar en stel-
len samen vast, dat de schuld ligt bii de rege-

rende koning. Die moet dus maar weg. Even
wachten op het geschikte moment. Alles gaat
nog zijn gewone gang. Het vuur is echter aan-
gestoken, het gaat wel door. Op de dag van
de koning, zijn verjaardag of kroningsdag,
gebeurt het. A1s de drank is in de man, is de
wijsheid in de kan. De koning is niet meer zo
voorzichtig. Hij neemt het niet zo nauw met
de veiligheidsmaatregelen. Plotseling slaan
de viammen er uit. De koning wordt gedood.
Nu zal alles wel anders worden. Onder de
nieuwe koning. Waar zoekt Israël dus steun?
Bij revolutie. Bij een nieuwe koning.
Een andere regering.
Niet bij de Heere. Hoe herkenbaar is dit alles!
Niemand roept tot de Heere. Om hulp. Hoe-
wel de Heere daartoe Zijn volk menig keer
oproept.
Ze kunnen het echter zelf.
Over die oven nog even het volgende. Die
was doorgaans ongeveer I meter hoog en ge-

maakt van leem. De brandstof lag er een tijd
ln te smeulen, hout of gedroogde mest. Als
het r,'uur \{as aangewakkerd sloeg het er aan
de bovenkant uit. Vgl. Gen. 15 : 17.
Horen we in dit moordenaarsbedrijf geen
voorspel van het kruis? Zoals Israël altiid zijn
profeten doodde en z'n koningen afslachtte,
zo heeft het ook de hoogste Profeet en de
grootste Koning, de Vorst van het leven, niet

gespaard. Ook in dit gedeelte lopen de bloed-
sporen van het kruis.

Hoseo 7 : 8-16

De profeet verwijt Efraïm dat het zich met de
volken vermengt. Ze zoeken wisselend hulp
bij Egypte en Assyrië. Efraïm is als een koek,
een soort pannenkoek, die niet is omgekeerd.
Slechts aan één kant gebakken dus.
Men bakte koeken op hete as of op gloei-
ende stenen, zoals le dat in oosterse landen
nog ziet. Als je de koek niet tijdig omkeert,
dan verbrandt die aan één kant en dan is de

andere kant ongaar. Een misbaksel eigenlijk.
En dat voor Gods dierbare zoon Efiaïm, Gods
troetelkind (Jer. 31 : 20).

Door eigen schuld warm en koud tegeliik.
Ze liepen warm voor de volken, de wereld
en het was koud voor hun God. Efraïm let
niet op de gevaren. Ze gaan gewoon door met
verkeerde politiek. Ze merken het niet staat
tweemaal in vers 9. Het zoeken van hulp bij
de wereldmachten van die dagen maakt hen
geheel afhankelijk. Zie2Kon.15 : 19v. Efraïm
is als een afgeleefde grijsaard. Ze zien grauw
van ellende. Ze hebben er geen erg in. Willen
ze van omkeer weten? Nee, ze gaan voort op
de verkeerde weg. De weg van God af. Ze zljn
niet alleen onbekeerd, maar ook onbekeer-
liik. Weet u het verschil?
Hoogmoedig staan ze tegen de Heere op. Vgl.
5 : 5. Hoogmoed komt voor de val. In het pa-
radijs zorgde het voor de val. Ze zoeken Hem
wel, maar niet echt, niet van harte.
Vreemden zijn de baas. Na de verovering van
de Assyrische koning Tiglatpilesar III was Is-
raël grotendeels ingelijfd. Het noordeliik djk
van de 10 stammen was gereduceerd tot een
kleine rompstaat: het bergland van Efraïm
met Samaria als hoofdstad.
Vreemde volken hebben de maatschappelijke
en militaire macht gebroken. Ze hebben zwa-
re belastingen opgelegd, geweld gebruikt en
de godsdienst gemengd. De Israëlieten zijn te
trots om het allemaal in te zien en toe te ge-

ven. Het gaat toch goed zo?

Voor de vriendschap met Assur zie 5 : 13, 8 :

9 en 12 :2.
Voor die met Egvpte zie 7 : 16 en 12 :2.
Wat haalt het uit wanneer je vertrouwt op
mensen, machten en goden, vertrouwt op de

Heere! Op Hem, geheel en al.
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Hosea vergelilkt Efraïm met een verstandeloze
duif. Verstand = hart 4 : 11 en Dan. 4 :16. Ze

vliegen zomaar in het net. Ze fladderen maar
wat heen en weer tussen de machten. Vangen
in het net is hier onheil i.t.t. Mc. 1 : 17. De
bruidegom noemt in het Hooglied zijn bruid:
mijn duifje. (Zie Hoogl. 1 : 15, 2: 1.4 en 5 :

2). Nu is de duif weggevlogen. Veranderd van
eigenaar, van minnaar. Niet de Allerhoogste
moet helpen, maar Egypte of Assur.

De Heere zal hen neerhaien uit de lucht en
hen straffen. Dan roept de Heere Zljn'wee'
uit over hen, vers 13. Het 'wee' als angstkreet
inJes. 6 : 5, als klacht in Klaagl. 5 : 16. Hier als

dreiging met oordeel. Ze ziin van de Heere af-
gevallen, hebben Hem veriaten, zoeken hun
heil onnadenkend elders.
Terwijl de Heere hen zo vaak had verlost. Hoe
kan de Heere dat weer doen, als ze tegen Hem
liegen? NBV: Hem in een kwaad daglicht stel-
len.
Hun mond roept tot God, op hun bed, hun
bidplaats, maar hun hart vertrouwt op de we-
reldmachten.
Let op de tegenstelling tussen 'zij' en 'lk' in
vers 13-14, Israël huilt wel, maar het zijn de

tranen van een krokodil. Geen tranen van
het hart. Geen droefheid tot God, die beke-
ring werkt. Zie2Kor.7 :10.
Het is hen niet om God te doen, vgl. Jes.29
: 13, maar om koren en most. Hun roepen is

als dat van de heidenen, 1 Kon. 18 : 28.
Met hun misbaar denken ze, dat ze zo wel
de Heere naar de hand kunnen zetten. Zelfs
maken ze krassen in de huid om God te be-
wegen. Jer. 41 : 5. Dit was door de Heere ver-
boden: Lev. 19:28, Deut. 14: 1.

Het gaat hen dus vooral om materieel gewin.
Er is niets nieuws onder de zon!
Zij denken kwaad en de Heere denkt goed,
ondanks alles. De tuchtiging, de opvoedkun-
dige maatregelen hebben niet geholpen. Ze

kregen alles van de Heere, maar het hielp
niet. In vers 16 het laatste beeld. In de hand
van de Heere zijn ze als een bedrieglijke boog.
Een boog met een slappe pees. Zo'n boog stelt
de gebruiker teleur. Zo'n boog doe je weg, je

hebt er niets aan.
Het oordeel komt over het volk. Hun lachen
zal vergaan. Zij zuLIen sneuvelen in de oorlog
en om hun smadelijke ondergang zal men de

spot met hen drijven in Egypte, waar ze nog
wel steun hadden gezocht.
Het gaat hier ook over de gramschap van hun

tong. Vorsten geloven dat ze mogen zeggen
wat ze zelf willen. Alsof ze geen verantwoor-
ding schuldig ziin. Alsof er geen God in de

hemel is. Vgl. Ps. 64 : 9.

Dat is wat voor het trotse Israël: vooÍwerp
van spot! En dat nog wel in Egypte. Zij heb-
ben een heftige anti-Assy,rische politiek door-
gedreven en als zij zelf slachtoffer daarvan
worden, dan lacht Egypte hen nog uit ook.
Dat is het resultaat van het kopschuwe heen
en weer fladderen tussen de wereldmachten,
vs. 1 1.

Het sentiment van grote mogendheid brengt
Assur en Egypte bij elkaar. 'Zij geven elkaar
knipoogles, wanneer dat kleine Efraïm aan
zijn grootscheepse politiek te gronde gaat.

In één ding slechts kan Israël groot wezen:

de onwrikbare tÍouw aan ziin Verbondsgod.
Daarmee dwingt het respect af, ook bij de

wereldmachten. Doch wanneer Israël deze

trouw verzaakt, dan raakt hij in het nauw tus-

sen het zwaard van Assur en het hoongelach
van Egypte.
Een onbruikbaar wapen wezen voor zijn ei-
gen God, door Hem weggeworpen als een

bedrieglijke boog, dat is ook in de ogen van
de heidenen de ergste smaad die Israël kan
treffen' (C. van Geideren).
Over heil gaat het in dit hoofdstuk niet. Het
is al onheil wat we lezen. Of het moet die ge-

nezing zijn uit het eerste vers. De Heere kan
Israël genezen, Hij wil het ook, maar Israël
wil het zelf niet. Ze weten het beter.
Een mens, een volk, moet ook genezen wil-
len worden. Anders dan helpt een dokter
niet, medicijnen niet, een ziekenhuis niet. Zo
is het in het lichamelilke, zo is het ook in het
geestelijke.
Gelukkig, de Heere kan zorgen voor een ge-

willig volk. Dat is onze redding.
Zie Ps. 110 : 3.



Gespreksvragen:

z.

Hoe worden onze ongeÍechtigheden en boosheden ontdekt? Met welk doel?
Wanneer is de prediking ontdekkend?
Israël wordt vergeleken met vier beelden. Bespreek die beelden eens met elkaar
en maak de toepassing op onszelf.
Israël moet alleen wonen, maar ze vermengen zich, ze steunen op de
wereldmachten.
Hoe ziet u de EU?

Welke voordelen en welke nadelen zíin er?

Moet een land als Turkije er bij?
4. Fioe tuchtigt de Heere ons? Helpt het ook? Denk aan land en volk, aan kerk en gemeente,

aan gezin en eigen leven.
5. Hoe materialistisch ziin wij? Wat zijn de gevaren? Wat is er tegen te doen?
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Bestrijding von een dwoalleer

(KoL 2 : +15)

lnleiding

In het voorafgaande heeft Paulus de cen-
trale plaats van de Heere Jezus weergege-
ven. In 'Hem woont al de volheid' í1:19).
Door Hem geeft God vrede, is er verzoe-
ning voor vijanden (7:20,27). Bij dat geloof
moeten ze blijven (1:23). Paulus dient ook
hen, al heeft hij ze nooit ontmoet (1:24-
27). Hij strijdt voor hen d,at ze vertroost
mogen worden, juist door zeker te zijn van
Christus (2:I-3\.

Gezegd met een doel (2: 4)

En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide
met beweegredenen, die een schijn hebben'.
Paulus geeft nu het doel aan van ziln uitvoe-
rige betoog tot nu toe. Met name wijst hij te-
rug op wat hij heeft gezegd in de eerste verzen
van dit hoofdstuk (zie de vorige bijbelstudie).
Waarom is er voortdurend de concentratie oo
Christus?'Opdat niemand u misleide'. Letter-

:. ,:itira!*r:rr::r:

,á .'"**r>"rrl
Ds. P. Vs DuryvnxnoolN

lijk staat er'verkeerd zou laten rekenen', de
zaken anders voorstellen. Waarmee danT Met
argumenten die op het eerste gezicht logisch
en iuist lijken te zijn, een bepaalde aantrek-
kingskracht hebben, maar in werkelijkheid
vals ziln. Wat Paulus aanwijst is niet onbe-
kend. Door de eeuwen heen zien we dat in de
kerk terugkomen. Mensen die met argumen-
ten en overtuigingskracht, vaak gericht op
één onderwerp uit het evangelie, velen aan
zich weten te binden. Denk aan Arius die met
kracht Christus beschreef als Hoogste van alle
schepselen, maar niet wiide erkennen dat Hij
ook God was. Pas wanneer er nader onder-
zoek wordt verricht en de kerk als geheel erbii
betrokken wordt, blijken de argumenten niet
zo valide te zijn als eerst werd voorgesteld.
Ondertussen zijn mensen wel in verwarring
gebracht. 'Let op dat niemand u misleidt'l

Na ziin iange inleiding, waarbij hij enerzijds
zijn eigen positie tegenover de gemeente
heeft duidelijk gemaakt (hii dankt voor hun
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bestaan, bidt voor hen, strijdt voor hen) en
anderzijds nadrukkelijk de centrale plaats
van de Heere Jezus heeft aangewezen (Beeid
van de onzienlijke God, in Wie al de vol-
heid woont), komt hij nu tot een duidelijke
vermaning. De gemeente van Kolosse heeft
te maken met mensen die hen zaken voor-
houden die op het eerste gezicht zeer aanne-
melijk lijken. Het gaat niet om doorzichtige
dwalingen, maar om zaken die blijkbaar in-
druk hebben gemaakt op de gemeente. On-
dertussen noemt Paulus het 'misleidingen'.
In vers B wordt hij concreter.

Werkelijk betrokken op de
gemeente (2:5)

'Want hoewel ik met het vlees van u ben,
nochtans ben ik met den geest bii u'. De
woorden lijken op wat Paulus zegt in 1 Kor.

5:3. Paulus is niet bij de gemeente en is er tot
op dat moment ook niet geweest. Toch wil
dat niet zeggen dat hij niet aanwezig is. Op
het eerste gezicht zou je denken dat Paulus
bedoelt te zeggen; 'met mijn gedachten ben
ik bij u'. Dat klinkt ook wel mee. Het gaat m.i.
echter verder. Persoonlijk heb ik de neiging
om het woord 'Geest' met een hoofdletter
te schrijven. Paulus mag dan wel op afstand
zijn, door wat hij gehoord heeft en vooral
door het inzicht wat de Heilige Geest hem
verschaft, heeft hij een goede kijk op de situ-
atie. Hij mag dan weliswaar niet 'ter plaatse'
zijn, dat betekent niet dat hif geen diep gees-

telijk inzicht heeft in het wel en wee van de
gemeente, Het is de Geest Die maakt dat hij
met inzicht en gezag kan spreken tot de ge-

meente.

'Mij verblijdende en ziende uw ordening, en
de vastigheid van uw geloof in Christus'. Wat
Paulus ziet maakt hem enerzijds blii. Hij ziet
hun'ordening'. Het is een term uit het leger.,

Ze ziin'geordend, slagvaardig'. Daarbij is er

de vastheid van hun geloof. Dat is solide. Met
vreugde constateert Paulus dat de gemeente

oogt als een stabiele legereenheid, die klaar
is voor de striid. Het geeft ook het beeld van
een gemeente die op dit moment nog on-
geschonden is. Paulus ziet een dreiging, die
echter nog geen schade heeft aangericht.

De consequentie von wie ze ziin
(2:6)

'Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere,
hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;'
Paulus wiist op een concrete gebeurtenis in
het bestaan van de gemeente en individuele
gemeenteleden. 'U hebt Christus aangeno-
men'. Hij is u voorgehouden (in de prediking
van Epafras) en u hebt Hem ontvangen. De

werkwoordsvorm wijst op een eenmalig, on-
omkeerbaar moment. Dat betekent dat u bij
Hem hoort en Hij bij u, Iijkt Paulus te zeg-
oÊn

Als dat zo is, dient u ook in Hem te wandelen.
Paulus wijst eerst op een wetkelijkheid (de in-
dicatief 'u hebt aangenomen') om van daar-
uit een gebod te geven (imperatief 'wandelt
in Hem'). Met wandelen bedoelt Paulus de

gang door het leven. Het gaat om een levens-
gang waarbij de Heere Jezus aanwezig is bij
iedere stap. Of het nu gaat om beslissingen
in het gezin of op het werk, met name als het
gaat om afwegingen en doordenking van dat
wat aan u wordt voorgehouden, wandelt dan
in Hem. Van belang is om er op te letten dat
er staat 'in Hem'. Hier wordt gedoeld op de

Persoon van de Heere Jezus. Paulus bedoelt
dus niet zozeeÍ'wandelt in de leer en de ge-

boden aangaande Hem' (a}zijn die relevant).
Nee, wandelt met Hem, in gemeenschap met
Hem. Laat Hij als Persoon aanwezig zijn in
uw wandel.

Vier kenmerken von die wqndel
(2:7)

'Geworteld en opgebouwd in Hem, en beves-
tigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zi;t,
overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzeg-
ging'. Paulus noemt nu vier kenmerken van
de wandel in Hem. A1s eerste moet de ge-

meente (en daarin ook haar leden) 'geworteld
zijn in Hem'. Het beeld van het wortelen is

tweeledig. Ten eerste gaat het om vastheid.
Iedereen weet dat wanneer ie net een struik
hebt gepland, deze kort daarop nog gemak-

kelijk uit de grond te trekken is. Pas later,

wanneer de wortels zijn gegroeid en zelf hou-
vast hebben gezocht en gevonden, staat de

struik vast. Dan mag de wrnd waaien, maat



de struik blijft staan. Het tweede beeld is dat
wortels tegelijk ook belangrijk zijn voor de
voedselvoorziening. Water en voedingsstof-
fen worden zo uit de grond genomen en die-
nen tot groei en bioei. Wanneer de gemeente
haar vastheid zoekt in ChristusJezus, staat ze
stevig en wordt ze niet snel 'ontworteld'. Te-
gelijk ontvangt ze in Hem de voedingsstoffen
die ze nodig heeft om in leven te bliiven en
vrucht te dragen. 'Die in Mij bliift , en Ik in
hem, die draagt veel vrucht' [foh. 15:5). Wan-
delen in Hem is geworteld zijn in Hem.

'En opgebouwd in Hem'. Letterlijk staat er'in
opbouw zijnde'. Het gaat om een bour,r,'r,verk

wat nog niet af is. Er wordt nog gebouwd.
Het gaat om de vraag 'waarop' er nu ge-

bouwd wordt. Ook de Heere Jezus gebruikte
ai het beeld van het huis wat oo de rots en
het huis wat op zand was gebouud rMatth.
7:21-26). Een huis staat stevig als ze op een

goed fundament staat. Een fundament wat
zelf niet bewogen wordt. Voor de gemeente
is de Heere Jezus het Fundament. De stenen
en het cement voor de bouw ziin Zifn beve-
len, daden en beloften. Met Hem wandelen is

dus Ziin spreken laten gelden in ie leven. Dan
'bouw je op Hem'.

'Bevestigd in het geloof, geiijk gij geleerd ziit'.
De nadruk ligt op het woordie geloof. Epafras
heeft de gemeente geleerd om in geloof te zien
op de Heere Jezus. Daarin ligt al het hei1. Eén
van de bewegingen in Kolosse lijkt verwant te
zijn aan de 'gnostiek'. Binnen deze leer gaat

men er vanuit dat onze geest onderdeel is van
de eeuwige goddeiijke Geest die nu tijdeliik
verblijft in materie (het iichaam) en daaruit
verlost moet worden. Deze verlossing wordt
tot stand gebracht door 'kennis' (gnosis). Ge-
loof is maar het 'begin'. Het moet uitgroeien
naar een diepe, bevrijdende kennis, langs al-
lerlei wegen (zie vers B). Paulus gaat vierkant
achter de leer van Epafias staan. Daar moet ie
bii blijven. Bij geloof in Christus (1:23). Hii
heeft al gezegd wat een geweldige vergezich-
ten dit geloof in Chlistus oplevert (1:14-18).
Bii dat 'geloof' moet u blijven. Wandelen in
Hem is vasthouden aan het seloof in Hem.
Dat is niet mecr n'illen dan steeds meer aan
Hem verbonden worden.

'Overvloedig zijnde in hetzelve met dank-
zegging'. Je kunt ook vertalen; 'voortdurend
toenemend in dankzegging'. De wandel met
Christus wordt gekenmerkt door een toename

in dank. Ik herken
het. Naarmate ik
meer zicht krijg
op het geweldige
wat de Heere Je-
zus gedaan heeft
(ik vrees dat rnijn
zie}:,+ nnd hêÁlrrL!r

beperkt is), dan
groeit ook mijn
dank. Hoe meer ik
zie wat het Hem
gekost heeft om
tot mij te komen,
hoe meer in mif
verwondering en
dankbaarheid toe-
nemen. Wandelen
in Hem betekent

meer en meer oog krijgen voor wat Hij deed,
zodat le hart meer en meer vervuld wordt van
dank.

Laat u niet stelen (2:8)

'Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere'.
Letterlijk staat er; let op dat niemand u weg-
draagt als buit. Paulus gaat uit van de goede
wil en bedoelingen van de Kolossensen. Tege-
lijk moeten ze alert ziin. Iemand kan hen als
een 'buit meevoeren'. Wie of wat dan? 'Door
de filosofie, en ijdele verleiding, naar de over-
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levering der mensen, naar de eerste begin-
selen der wereld'. Filosofie, letterlilk 'vriend
van de wijsheid'. Door de eeuwen heen heb-
ben mensen nagedacht over zichzelf. Waar
kom ik vandaan? Waartoe ben ik er? Waar ga

ik heen? Ook de vragen van gebrokenheid en
schuld komen daarbinnen aan de orde.

Het is de vraag of Paulus iedere vorm van Íi-
losof,e veroordeelt. Het lijkt te gaan om een
bepaaid soort filosofie, nader aangeduid als:
'ildele verleiding'. Het woord verleiding is op
zijn plaats. Het gebruikte woord wijst op be-
drog waardoor mensen op een verkeerd spoor
raken. Eén die ijdel bliikt te zijn, die niets
oplevert. Deze verleidende filosofle komt op
uit de overlevering van mensen. Het grond-
woord betekent 'dat wat doorgegeven wordt'.
Daarin vooral datgene wat mensen bedacht
hebben.

'Naar de eerste beginselen der wereld'. Hier
staat een moeilijk vertaalbaar grondwoord
(stoicheios). Het kan basis of tundament be-
tekenen. Het wordt vaak vertaald met 'ele-
ment', bijvoorbeeld uit een rij. Zoals een
letter een element uit het alfabet is. Anderen
menen dat hier wordt gewezen op de oeroude
gedachte dat onze werkelijkheid zou bestaan
uit 4 elementen (aarde, wateq lucht en vuur).
Iedere filosofie die daarin haar uitgangspunt
neemt (en niet in God als Schepper) moet
als een ijdele verleiding worden gezien. Voor
deze laatste verklaring is veel te zeggen.

NÍet name door die laatste woorden; 'en niet
naar Christus'. Daarmee wordt toch gezegd

dat deze zoektocht naar wijsheid (filosofie)
niet haar stoicheios (basis of beginpunt)
neemt in Christus. Daarom is ze ijdel. Daar-
om is ze bedrog. Daarom voert ze me mee als

een buit als ik daaraan geloof hecht. Ze heeft
geen goed uitgangspunt. Dat wil Paulus hier
zeggen. De Kolossensen worden blilkbaar
toegesproken met prachtige theorieën over
God, de wereld, de Heere Jezus, vervuiling 

,

en (met name) het dichter bii God komen.
Iedere filosofle die niet op Christus gegrond
is, is daarbij voor Paulus een verleiding. De
actualiteit van deze dingen kennen wij ook
met onze '-ismen'. Ieder socialisme, libera-
lisme, conservatisme, Iibertinisme of welke
maatschappijbeschouwing ook dat haar fun-
dament buiten Christus zoekt, ontkomt niet

aan deze kwalificatie: 'ze is ijdel en in staat je

als een roof mee te voeren'. Wees alert.

Niet nodig (2:9 en l0)

'Want in Hem woont al de volheid der God-
heid lichameliik'. Dit vers is (in andere woor-
den) een herhaling van wat Paulus eerder
heeft gezegd (1:19). In Zijn welbehagen wilde
Hii in al Ziin volheid in Hem wonen. Hier
zegt hij het nog een keer. Nu om duideliik
te maken dat de Kolossensen deze fllosofieên
helemaal niet nodig hebben. Wie op zoek is

naar God en Zijn volheid, vindt alles in Hem.
Die'woont' in Hem. Met'lichamelijk' wordt
niet zozeer gewezen op het 'mens-zijn' van
de Heere Jezus. Ik stem in met J. Calviln die
meent dat hier vooral bedoeld wordt 'daad-
werkelljk, wezenlijk'. Het is 'echt zo', in de

letterlijke zin, dat God in Zijn volheid in
Hem woont.

'En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is
van alle overheid en macht (vers 10)'. Letter-
lijk staat er: 'volmaakten zijn jullie in Hem'.
Wie op zoek is naar volheid en vervulling
vindt die in Hem (zie de uitwerking van Kol.
1:19 in de 3'bijbelstudie). Sterker nog, al zien
jullie dat zelf misschien niet, maar in Hem
ziin jullie volmaakt. Dit werkt Paulus uit in
de verzen 11 - 15. Dat laat ik nu nog even
rusten.

'Die het Hoofd is van alle overheid en macht'.
Christus is het Hoofd van de gemeente. Eén

van de betekenissen van het woord 'hoofd'
is dat je dan aan het begin staat. Je bent de
eerste, de leidinggevende. De anderen staan
onder jou. Deze betekenis is hier aan de orde.
De 'overheden en machten' (1:16), die we
toch vooral benoemen als geestelijke mach-
ten en krachten, ziin Hem onderworpen. Hij
is hun Hoofd. Machten en overheden kun-
nen u, rvanneer u van Hem bent, niet bedrei-
gen, lijkt Paulus te zeggen. In vers 15 komt
hii drernn fprrro

U bent immers besneden (2:11)

'ln Welken gij ook besneden zijt met een be-

snijdenis, die zonder handen geschiedt, in de

uittrekkins van het lichaam der zonden des



vleses, door de besnijdenls van Christus'. De
eerste betekenis van dit moeiliike vers is dat
hierin wordt uitgelegd dat ze volmaakt ziin.
Dat was voor de Kolossensen waarschiinliik
een moeilijk punt. Wij herkennen dat (denk
ik) ook. 'lk volmaakt'? Als lk naar mijn leven
kijk, zie ik het omgekeerde. Dan zie ik gebro-
kenheid. Dan zie ik dat er nog zoveel zonde
in mij is. Paulus gebruikt nu de besnijdenis
(vooral in de zin van het wegsnijden van de
voorhuid) als beeld om aan te geven hoe de
Kolossensen toch 'volmaakt' zif n in Christus,
ondanks hun nog steeds aanwezige zonden.

Nu lijkt dit een verkeerd beeld van Paulus, im-
mers het merendeel van de gemeente zal niet
besneden zijn geweest. Echier, Paulus maakt
duidelifk dat hii het niet over de 'vleselijke'
besnijdenis heeft. Hij zegt dat het gaat om de
besnijdenis die 'zonder handen geschiedt'.
Met 'handen' wordt hier bedoeld dat er geen
menseliike handeling in de zin van het weg-
snijden van de voorhuid aan te pas kwam.
Hii wil nadrukkelijk duidelijk maken dat het
niet om de'letterlijke' besnijdenis gaat.

Maar wel 'besneden'. Hoe dan? Ze hebben de
'besnijdenis van Christus' ondergaan. Daar-
bii is het 'lichaam van de zonden van het
viees' afgelegd. Letterlijk staat er'uitgedaan,
uitgetrokken als een kleed'. Paulus zegt; het
lichaam van de zonde hebt u afgelegd, door
de besniidenis van Chnsrus.

De Doop (2:12)

Wat is dan die 'besnijdenis van Christus'?
'Zijnde met Hem begraven in den doop, in
welken gij ook met Hem opgewekt zijt' . Pau-
lus noemt de Doop hier de besnijdenis van
Christus. Daarbif wordt niet de 'voorhuid'
afgelegd, maar het 'oude lichaam van de
zonde'. Hier klinken dezelfde tonen als in
Rom. 6:3 en 4. Ik ga even de praktilk van de
Doop in de vroege kerk met u na. Als men-
sen werden gedoopt, werd hen gevraagd om
(alvorens ze aan de westkant het doopbassin
ingingen) hun oude kleren uit te trekken.
Daarna werden ze ondergedompeld onder
water. Deze onderdompeling (in de Naam
van de Drie-Enige God) was een symbool
van het ondergaan in de dood, een begraven
worden met Christus. Onder water is immers
voor een mens geen leven mogelifk. Het op-

staan en uitgaan uit het water (aan oostkant,
de kant waar de zon opkomt) werd gezien als
een opstanding uit de dood en de aanvang
van een nieuw leven. Men kreeg dan ook
nieuwe (vaak witte) kleren die aangetrokken
werden.

Deze symboliek ziet op de betekenis van de
Doop zoals die hier en in Rom. 6 naar voren
komt. Dat afleggen van de oude kleren sym-
boliseert het afleggen van het lichaam van
de zonden van het viees (vers 11). Ook de
Kolossensen waren ondergedompeld bij hun
Doop. Paulus wijst er op dat dit uitdrukklng
is van het feit dat ze met'Hem begraven' zijn.
Daar is hun oude leven de doodsteek toege-
bracht. Ze ziln ook met Hem opgestaan. Dat
is de betekenis van hun opkomen uit het wa-
ter. Het nieuwe leven is begonnen. Zoals Hij
eens opstond en het graf uitging, zo geldt dat
hen ook (gesymboliseerd in het uitgaan uit
het Doopwater en het aantrekken van nieu-
we kleren).

Dat Paulus hier niet de Doop op zich tot het
beslissende moment maakt, blijkt uit het ver-
volg. 'Door het geloof der werking Gods, Die
Hem uit de doden opgewekt heeft'. De beslis-
sing valt bij het geloof. U hebt uw vertrouwen
gesteld op de kracht van God. Dat is het ge-
heim. U hebt geloof gehecht aan het feit dat
God zo gehandeld heeft en Zijn macht heeft
getoond in het opwekken van Zljn Zoon. De
weldaden die u ten deel vallen vanweqe dit
geloof, zijn u getooncl in de Doop. De God
Die Ziin Zoon heeft opgewekt, staat garant
voor uw opwekking. De Heere Jezus heeft u
meegenomen in Zijn eigen dood en opstan-
ding. Het zegel daarvan hebt u in de Doop
ontvangen.
Zoals bij de besnijdenis de voorhuid het af-
leggen van het lichaam van de zonde sy,mbo-
liseert, zo zien we dat ook bij de Doop waarbij
het uittrekken van oude kleding het afleggen
van het lichaam van de zonde wil uitbeeiden.
De Doop maakt duideliik dat dit gebeurd is.
Daarom durft Paulus, ondanks de nog aan-
wezige zonden in hun leven, te zeggen dat
ze in Hem volmaakt zifn. Hii werkt dat nog
verder uit.

(lk ga in het kader van deze bijbelstudie niet
in op de betekenis die deze tekst heeft voor de
praktiik van de kinderdoop. Dat het gebruik
van de aanduiding 'besnijdenis van Christus'
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ook van grote betekenis is als het gaat om het
delen in het verbond van de gemeente, mag
duideliik zijn. Zo goed als de besnijdenis een
zegel was van het verbond, is de Doop dat
ook).

Levendgemoakt (2:13)
'En Hij heeft u, als gij dood waart in de mis-
daden, en in de voorhuid uws vleses, mede
levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u
vergevende'. Eerst zien we een beschriiving
van hun bestaan voor het geloof in Chris-
tus. Toen Hij nog niet in hun leven was, wa-
ren ze dood in zonden en misdaden. Het is

de taal die we ook tegenkomen in Ef.2:l-6.
Hier wordt met 'dood' niet bedoeld dat ze tot
niets in staat waren. We hebben de neiging
om het begrip 'dood' te vertalen met algehele
machteloosheid. Of met afwezigheid van
(levens)activiteit. Helaas zijn deze 'doden'
maar al te actief. Waarin? In 'misdaden'. Let-
terlijk staat er 'verkeerde stappen'. Ze namen
verkeerde stappen op verkeerde wegen. Dat
komt omdat ze geregeerd werden door hun
'oude bestaan' (de voorhuid van uw vlees).
Mensen die'dood zijn in misdaden'zijn men-
sen die zich laten regeren door hun zondige
aard. Er is geen sprake van vrijheid. Ze zijn
'knecht'van hun eigen begeerten en de in-
fluisteringen van de duivel. Daarom zetten ze

steeds 'verkeerde stappen'. Niet als slachtof-
fer die willoos op een weg meegesieept wordt.
Nee, actief (..).

Maar Hij heeft daar verandering in aange-
bracht. Hij heeft u 'mede levend gemaakt
met Hem'. De kracht van de opstanding van
Christus (Fil. 3:10) heeft ook hen doen op-
staan in een nieuw leven. Een leven waarin
er vergeving is aangaande deze 'verkeerde
stappen'. Vergeving, letterlijk staat eÍ dat Hii
genadig is geweest (charizomai) aangaande
deze misdaden. Ze zijn voorwerp van Gods
genade. De doop is immers niet alleen sym-
bool van de opstanding in een nieuw leven,
maar ook van de afwassing van zonden. Zo ,

mogen ze zeker zijn van hun levendmaking
en van het verlost zijn van de schuld vanwe-
ge hun zonden.

Verlost von het verleden (2:1a)

Het is alsof Paulus de ene gedachte rijgt aan

de volgende gedachte, als kralen aan een ket-
ting. Als nu iemand zou vragen; 'hoe zit het
dan met dat genadig zijn? Die vergeving?
Hier volgt het antwoord. 'Uitgewist hebben-
de het handschrift, dat tegen ons was, in in-
zettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, eniger-
wijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het
midden weggenomen, hetzelve aan het kruis
genageld hebbende'. God is genadig geweest
in Christus omdat Hil de aanklacht die er
was tegen u heeft uitgewist. Over het begrip
'handschrift' is heel wat gediscussieerd onder
theologen. Er zijn er die de verbinding leggen
met de (ceremoniële) wet. Ze doen dat omdat
iets verderop wordt gesploken over 'inzettin-
gen' (letterlijk dogma's). Anderen menen dat
met 'handschrift' een geschreven aanklacht
wordt bedoeld, zoals die gebruikt werd voor
een rechtbank.

Over de directe betekenis van dit vers hoeven
we echter niet in het ongewisse te blijven.
De gedachte van Paulus is dat er alle grond
is voor een aanklacht (vanwege de zonde),
maar dat deze aanklacht is vernietigd, gese-

poneerd. Paulus maakt het concreet door te
zeggen dat de aanklacht aan het 'kruis is ge-

nageld'. Dit is één van de vele manieren van
spreken die we in de Bijbel vlnden waarin
duidelijk wordt gemaakt dat er op Golgotha
betaald is voor de schuld. Daar is de straf ge-

dragen. Ook het 'handschrift'van mijn zon-
den is daar aan het kruis gehecht. De Kolos-
sensen (en alle gelovigen) zijn ondanks de
nog overgebleven zonden in Hem volnaakt,
omdat Hlj voor hen betaalde. De aankiacht
tegen hen is uitgewist. Die is er niet meer.
En als de Heere rechtvaardigt, wie is het dan
nog die verdoemt (naar Rom. 8:33b, 34a)? De
aanklacht heeft geen functie meer, omdat de
overtredingen bestraft zijn. Wat op mijn re-
kening stond, kwam op Zljn rekening.

Het streven naar volmaaktheid mag een elnd
vinden in Hem. Wie mag weten met Hem be-
graven te zijn en met Hem te zif n opgewekt is

volmaakt. Elke filosofie of verleiding die me
op een ander spoor brengt, moet onmiddel-
lijk verworpen worden. In Hem wordt er af-
gerekend met miln verleden en daarom ben
ik in Hem volmaakt.

De Overwinnoqr (2:15)

'En de overheden en de machten uitgeto-



gen hebbende, heeft Hii die in het openbaar
tentoongesteld, en heeft door hetzelve over
hen getriomfeerd'. De 'overheden en mach-
ten' werden door Paulus al een Daar keer be-
noemd. Eerst heeft Paulus gezegd dat Chris-
tus hen geschapen heeft (1:16). Ze danken
hun (r'oort)bestaan aan Hem. Daarna heeft
hij duideliik gemaakt dat Christus het Hoofd
is van alle 'overheid en macht' (2:10). Hier
zegt hii nadrukkelijk dat Christus de over-
heden en machten 'uitgekleed heeft'. Het
meest voor de hand ligt de verklaring dat hif
ze hun 'wapenrusting' heeft ontnomen. Als
een soldaat zijn wapens en uitrusting worden
ontnomen, voelt hij zich naakt, weerloos,
machteloos. Zo heeft Christus de overheden
en machten ontwapend. Hij heeft ze in het
openbaar 'tentoongesteld'. Paulus wifst op
het gebruik dat een overwinnaar de overwon-
nenen geketend en ontwapend achter zijn
zegewagen liet aanlopen. Zo werden ze in
het openbaar aangewezen als overwonnen.
Dat heeft Hij gedaan, zegt Paulus. Ziin triomf

over hen is openlijk bekend geworden. Het
heeft dan ook geen enkele zin om nog langer
iets te verwachten van deze 'overheden en
machten'.

Nee, de Kolossensen (en wif) worden verwe-
zen naar deze grote Overwinnaar. We worden
verwezen naar Hem Die in een ogenschijn-
lijke nederlaag (ZIin kruisiging) alle vijanden
(de duivel, de zonde en de godevijandige we-
reld) verslagen heeft. We worden verwezen
naar Hem Die vernedering (Ziin begrafenis)
omzette in verhoging (Z1in opstanding en
overwinning op de dood). Wie zich vast-
houdt aan Hem, deelt in Zijn overwinnings-
buit. Die mag weten in Hem volmaakt te ziin.
Die mag weten;

Nu jnagt de doocl geen angst nrcer aan
Want alles, alles ís voldssn.

Ds. P. van Duijvenboden, Osseveldweg 20c
7331 CP Apeldoorn, (055) 3603770
pvdui j venbodenGr,'solcon. nl

Ds. W, WESTI-AND

merken we, hoe snel de tijd gaat. En dan
te bedenken, dat we van iedere dag, die
we ontvangen, rekenschap moeten afleg-

Gespreksvragen:

1) Hoe kijkt u aan tegen filosofieën, wereldbeschouwingen (vers 4 en B) die niet al-
lereerst op de Biibel gegrond zijn? Kunnen we daar iets van leren? Of leggen we
ze direct ter zilde als 'verleiding'?

2) Hoe kunnen we'wandelen in Christus' (r'ers 6)? Hoe'wortef ik in Hem
(vers 7)?

3) In vers 11 en 12 geeft Paulus hoog op van de Doop als 'bewijs' van het met Christus begra-
ven en opgestaan zijn. Wat betekent uw Doop voor u? Zegt u dit Paulus na? Waarom wel?
Waarom niet?

4 Wat betekent voor u 'dood zijn in misdaden'? Herkent u de beschrijving van algehele mach-
teloosheid' (zie uitleg vers 13). Is dit dood zijn nu een lot of is het schuld?

5) Wat is volgens u het'handschrift dat tegen ons was' (vers 14)? Wat zegt het u persoonlijk dat
het uitgewist is?

6) Troost het u dat Christus de 'overheden en machten' overwonnen heeft? Waarom wel?
Waarom niet?

ryffi#
w

Van de qJoorzitter,..

Een nieuw jaar

Wanneer u dit nummer van de Hervormde
Vaan ontvangt, is het nieuwe iaar 2007 al
weer een aantal dagen oud. Daaraan be-
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gen aan de Heere onze God. Daarom is het
goed, om aan het begin van dit nieuwe jaar
toch even stil te staan en na te denken. Hoe
leven wij? Wat doen we met de dagen, die
God ons geeft?

Zolang wij leven op deze aarde, hebben we
van de Heere een opdracht gekregen. Om
Hem te dienen overeenkomstig Ziin woord.
Om Ziln eer te zoeken in ons leven en lver-
ken. Dat is een opdracht, die dwars tegen
de verlangens van ons zondige hart ingaat.
Daarom hebben wij de leiding van Gods
Woord en Geest zo nodig.
Elke dag de handen vouwen, en de Bijbel
open. Ook het onderzoek van Gods Woord
op de Mannenvereniging wil ons erbij hel-
pen, om de opdracht van God gestalte te
geven. En de Heere Jezus belooft ons: Wie
in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel
vrucht, want zonder Mii kunt gij niets doen
(|oh. 15 : 5).

Ik wens u, mede namens ons hoofd-bestuur
van harte Gods zegen voor dit nieuwe jaar

2007. Voor uw persoonlijk leven, in uw gezin
en in uw werk, maar ook Gods zegen voor uw
plaatseli jke mannenverenigingl

Ds. l,von Wier 60 jaor predikant

In deze dagen mag ons ere-lid, ds. J. van Wier
te Kampen, samen met zijn vrouw gedenken,

'1 , +" r' ,, -,',

Voor u gelezen

dat ze 60 jaar getrouwd ziin, en dat ds. Van
Wier 60 jaar geleden in het ambt van predi-
kant werd bevestigd. Voor deze gelegenheid
werd op 5 januari een dankdienst en recep-
tie gehouden in de Broerenkerk te Kampen,
waar we namens onze Mannenbond verte-
genwoordigd waren.
Ook in de Hervormde Vaan wilien we hen
samen feliciteren. Vele laren heeft ds. Van
Wier naast zijn drukke werkzaamheden als

predikant, zich ook ingezet voor onze Man-
nenbond. We zien daar met dankbaarheid op
teÍug.
Nu de avond van het leven gekomen is, wen-
sen we hen beiden van harte toe, te mogen
wandelen in het licht van Christus. Dan is er

ook het blij vooruitzicht, om eenmaal te mo-
gen staan in het volle licht van de hemelse
heerlijkheid, en Hem dag en nacht te mogen
dienen inZtjn tempel (Openb. 7)l

Tenslotte

Een hartelijke gÍoet aan u allen, mede na-

mens de andere bestuursledenl

fu'/'l^-""

Dn. J. Bnorruurs

norm voor toetsing is geworden. Een voor-
ganger schrijft:

" Zo hoorde ik eens ín een gemeente over een
yrouw die gíng scheiden, omdnt zij en haar
man op elkactr uitgekeken waren. Toen de

gemeenteleidíng aanmerkte dst dít niet de

bijbelse weg was/ zei ze clot ze er over gebe-

rlen had en dat God 'haar vrede in het hart'
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Letterknechterij?

Het postmodernistische denken om ons
heen relativeert alles en wijst een absolute
waarheid af. Ieder heeft zijn 'eigen waar-
heid'. Zo worden mensen steeds ongevoe-
liger voor bijbelse argumenten. Wie de
Bijbel gezaghebbend laat spreken wordt
beschouwd als een 'letterknecht'.
Ook onder christenen komt men tegen dat
het gevoel of de innerlijke overtuiging de



had gegeven en God het 'dus' goed yond.
Niet Gods Woord of het door Gocl gegeven
gezag in de gemeente, maar de xtbjectieve
eigen gevoelens (die 'toevallíg' overeenkwa-
men met de eigen wens) waren tle absolute
toetssteen. Zii creëerde een eigen innerlijke
god, díe zeí wot zíj wílde horen."

In dit verhaal herken je het kenmerk van
een klassieke dwaling: het koesteren en zelf
opwekken van religieuze ervaringen, waar-
mee het luisteren naar de Schrift voorbeslist
wordt. Je stopt als het ware een stukje eigen
gevoeligheld in de Bijbel om die er tot eigen
tevredenheid later neer uit te halen. De slo-
gan wordt dan: "ik heb er een goed gevoel
over". NÍen borduurt voort oD de liin van
John \\'imber in de negentige; jaren die be-

{3:r'.

Bestuursverkiezing

Op de Huishoudelijke Vergadering, die vast-
gesteld is op D.\. zaterdag 21 april 2007 , staat
als punt op de agenda: Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zíjn: dhr. J. van
Capelleveen, ds. J. r'an Dijk en dhr. C. Oos-
terom.

Het H.B. stelt de volgende dubbeltallen voor:
A. Vacature dhr. J. van Capelleveen

(herkiesbaar'):

1. dhr. J. van Capelleveen, Veenendaal
2. dhr. R. de Groot, Wezep

B. Vacature ds. J. van Dijk (herkiesbaar):

1. ds. J. van Dijk, Ridderkerk
2. ds. E. de Mots, Schoonhoven

C. Vacature dhr. C. Oosterom
(herkiesbaar):

1. dhr. C. Oosterom, Lopik
2. dhr.J. Maasland, Waddinxveen

Overeenkomstig artikei 11, iid 3, van onze
Statuten heeft elke aangesloten vereniging
het recht om aan de voorgedragen dubbeltal-
len een kandidaat toe te voegen en middels
een schrifteiijke opgave die in te dienen, ui-
terlijk twee maanden vóór bovengenoemde
vergadering. De voorgedragen kandidaat
moet lid zijn van een aangesloten mannen-

weerde dat we "geen schrijvende, maar een
sprekende God hebben!" Zo werd de weg
gebaand voor de realiteit van Geestesvervul-
ling, profetie en genezing.
Waar echter deze eenzijdigheid in beeld komt,
past gereformeerde bijbelse argwaan als we
letten op de woorden van Jeremia; "Arglistig
is het hart meer dan enig ding, ja dodeliik is
het, wie zal het kennenl" (Jeremia 17: 9)

De vraag is niet: wat is mijn gevoel? Wat no-
dig is, is trouw zijn aan het Woord van God.
En in afhankeliikheid bidden dat er een vonk
van het Woord overspringt naar de werkelif k-
heid van je bestaan. Waar dit er is, zijn we
'letterknechten' in de goede zin des woords.
Het meer van het gevoel moet altijd wijken
voor het meer van Gods Woord.

vereniging en vooraf schriftelijk verklaren
met de kandidaatstelling akkoord te gaan.

Wij zígingen od resboekje 200 5

B1z. il: Voorzitter van NÍV 'Calvijn' te Streefkerk
is: W.C.A. van der Heiden, Kerklaan 5, 2959 BR
Streefkerk. Secretaris is: D.A. Meerkerk, Nieuwe
Veer 105, 2959 AM Streetkerk.
Blz. 7: MV'Tot de Wet en de Getuigenis'te Zuili-
chem heeft een nieuwe voorzitter: ds. J.A.C. O1ie,
Kerkplein 2, 5305 CN Zuilichem.
Blz. 10: dhr. L.W. van Alphen (secretaris van MV
'Petrus Datheen' te Nieuwe Tonge) is overleden.
Blz. 14: Voorzitter van MV 'Calvijn' te Polsbroek
is geworden: M. de Heer, Heer W. v. Egmondstraat
34, 3415 PW Poisbroek. Deze vereniging heeft ook
een nieuwe penningmeester: A.J.C. Boer, Dorp 1,

3415 PB Polsbroek.
Blz. 15: MV'Onderzoekt de Schriften' te Apeldoorn
heeft een nieuwe secretaris: G.W. Bok, Thorbeckes-
traat 11, 7331 RG Apeldoorn.
Blz. 15: MV'Calvijn' op 't Harde heeft een nieuwe
voorzitter: A. Huisbrink, Kernhooplveg 28,
8084 VL't Harde. Secretaris is geworden: G. Uit-
slag, Eperweg 77,8084 HC 't Harde.
Blz.19 Secretaris van MV 'De Heere is mi jn Kracht'
te Putten-Dorp is geworden:J. van Beek, Van Dam-
straat 15, 3881 lA Putten.
BIz. 79: Tijdeliike voorzitter van MV 'Schrift en
Belijdenis' te Putten-Hoef is: ds. A. van Cappel-
len, Kelnerijstraat 39, 3881 CA Putten. Secretaris
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is geworden: W, van Winkoop, Waterweg 85, 3882
RB Putten.
Blz. 25 Yoorzitter van MV 'Troffel en Zwaarcl' te
Huizen is geworden: ds. M.A. Kuirt, Dr. Jan Schou-
tenlaan 2,7272 DA; secretaris: J.B. Schipper, Tijm
20,7273 FiC; penningmeester: C. de Pater, Simone
de Beauvoirlaan85,7277 BG. Allen te Huizen.
Blz. 28: MV 'Maranatha' te Veenendaal heeft een

nieuwe penningmeester: A. Thoutenhoofd, Paga-

ninistraat 27,3906 tsC Veenendaal.
Blz.28: MV'Bouwen en Bewaren'te lVoudenberg
heeft een nieuwe voorzitter: M. Bosman, Omloop
14, 3931 CV Woudenberg.
Blz. 30: N{V'Schrift en Belijdenis'te Rouveen heeft
een nieuwe secretaris: J. Koobs, Oude Ri]kslveg

183, 7951 GK Rouveen.

Blz. 34: Voorzitter van de Streek Amersfoort-
Utrecht is geworden: ds. A. Jonker, Torenlaan -16,

3732 HH Baarn.
Blz. 35: het huisnummer van dhr. B. de Witte (se-

cretaris van de Streek Zlr,olle) moet zijr.r: 5.

Wilt u wijzigingen in het adresboekle aan

mij doorgeven en wiizigingen in het leden-

bestand van uw vereniging aan het Bondsbu-
reau? Hartelijk dank voor uw medewerkingl

Ds. T. van Bruggen, secr.

e-mail: dstvanbruggen@solcon.nl

:li,,ill:,::,t1,::::l:11ilï,*'*i::ll'iltl il,:i:rlrl:::::l:11,,,:lllt il,::lll:ll

Met droefheid delen n i j mede, dat de Heere na
een perlode van afnemende gezondheid, heeft
\veggenomen ons trounr en betrokken lid

TEUNIS BUITENHUIS

op de leeftijd van 78 jaar.

Dc Heere schenke Ziin troost en gcnade aan
zijn vrour,r, en allen die hem lief en dierbaar
\{aren.

Bestuur en lcdcn
Flerv. Mannenver. op G.G. te [,de

Ede, 1.4 decernber 2006.

Evernel ltet vtste fondornent ()clds stout,
hcltbctrdc tlit zclqcl :

De Heere kent tlcgurcrt, die de Zijnert zijn.
2'limothelis 2 vers 19a

Na een periode van afnemende krachten heeft
cle Heere tot Zich genomcn ons gcwaardeerde

lid
JOHANNES HENDRIKUS KOK

in de leeftijd van 7'1 jaar.

Wii wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinde-
ren en verdere farnilie de troost van de Heere
toe.

Bestuur en leden van de
Mannenvereniging te Schoonhoven

Schoonhoven, decernber 2006.

Indicrr wij ntt met Christus gestorvut zijrt, zo

geloven w'ij, tlat wij ook rnet Hurr zrillen ltyerr.
Romeinen 6 vers 8

Met droef-heid geven u'ij u kennis van hct over-
lijden van ons trouw lid

DERK BUTER

in de leeftijcl van 79 jaar.

De Heere vertrooste en sterke zijn vrour^,, kin-
deren en kleinkinderen met Zijn nabijheid.

Bestuur en leden
Mannenvereni ging,,Berea"

Wapenvelcl, 16 decembcr 2006.

lesajo 1O : I en 2

Met droefheid geven wi j u kcnnis dat, r'oor ons
geheel onverwacl-rts, de Heere op Zijn tijcl tot
Zich heeft genomen ons tÍor1w meelevend licl

E.G. VAN VELZEN

in de leeftijd van 66 jaar.

Enkele dagen tevoren r,vas hij nog op onze \/er-
oarlerino eenurpzio

Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en klein-
kinderen Gods vertroostcnde genade toe.
Moge zijn gedachtenis tot zcsen rijn.

Bestuur en leden van
\Í.\r. ,,Schrift en Belijdenis"

Capelle aan den IJssel, 1 1 clecember 2006.


