
�

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

66e jaargang  -   No. 5 -  mei 2006
Orgaan van de bond van
Nederlandse Hervormde
Mannenverenigingen op

Gereformeerde Grondslag



�

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

DE HERVORMDE VAAN
Orgaan van de Bond
van Ned. Hervormde
Mannenverenigingen
op Gereformeerde Grondslag

ISSN 0�67 - 3564

Verschijnt maandelijks. Voor leden gratis. 
Niet-leden E ��,00 per jaar.
Abonnementen lopen per kalenderjaar. 
Opzeggen voor � december.

1e voorzitter: Ds. W. Westland
De Sikkel 8, 809� ND Wezep
tel.: 038 - 3769807

2e voorzitter: Ds. J.P. Nap
Harmonielaan 4�a, 3704 HH Zeist
tel.: 030 - 69�4�85
per 23 mei wordt het: Dorpsstraat �80
674� AR Lunteren. Tel. 03�8-4837�7

1e secretaris: Ds. T. van Bruggen
Eikenlaan 3, 8084 HL ‘t Harde
tel.: 05�5 - 65�404

2e secretaris: Dhr. M. Post (Studieblokken)
De Schelf 49, 390� RB Veenendaal
tel.: 03�8 - 5��355

1e penningmeester: Dhr. C. Oosterom
Jan van Aemstelstraat 7, 34�� XK Lopik
tel.: 0348 - 55�496

2e penningmeester: Dhr. J. van Capelleveen
Valleistraat 60, 390� RT  Veenendaal
tel.: 03�8-5�6930

Lid: Ds. J. van Dijk
Pelikaan 34, �986 TB  Ridderkerk
tel.: 0�80-4�4636

Lid: Ds. J.H. Lammers (Themadagen)
Buitenhof ��, �9�6 RB Krimpen a/d IJssel
tel.: 0�80-5�7��3 

Lid: Ds. A.D. Goijert (Redactie-adres)
Dorpsstraat �7, 375� EM Bunschoten
tel.: 033-�98�760

Overlijdensberichten:
J. Bout & Zn., Postbus 3, ��70 AA Huizen
e-mail: info@boutdruk.nl (o.v.v. Herv. Vaan)

Mutaties:
Schriftelijk melden aan het Bondsbureau
Bestuurswijz. moeten naar de �e secretaris

Adres administratie:
Hervormd Bondsbureau, 
Beatrixstraat �0a, 386� DB Nijkerk
tel.: 033 - �456699   fax: 033 - �4633�� 
e-mail: bondsbureau@filternet.nl
Bankrekeningnr. 3778.7�559 t.n.v.
Ned. Herv. Mannenbond op G.G. te Nijkerk

C
ol

of
on

Inhoud	 blz.
Woorden van Kohlbrugge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
Meditatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bijbelstudie O.T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bijbelstudie N.T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Van de voorzitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vrije onderwerpen
 Opmerkelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �0
Jaarverslag �005-�006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ��
Organisatienieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �4
Boekbespreking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �4
Overlijdensberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �5
Huishoudelijke Vergadering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �6�

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

Inzenden kopij juni-juli-nummer
De kopij voor het juni-juli-nummer moet vóór 

20 mei bij de drukker (info@boutdruk.nl) aanwezig zijn.

Woorden	van	Kohlbrugge

Thomas
Wat de dood des Heeren betekende, dat begreep Thomas 
volstrekt niet. Hij dacht, dat Hij voor Israël het konink-
rijk wederom oprichten zou. De overige discipelen dach-
ten ook ongeveer zo. Maar bij Thomas stond dit voor 
eens en voor altijd vast, zodat hij er volstrekt niet af te 
brengen was. Zijn scheepje zat vast op een zandbank en 
kon er niet af. Zo bracht hij het dan met zijn eis tot op 
het uiterste, wat hem toch volstrekt niet toestond; be-
roofde zich acht dagen lang van alle troost.
Acht dagen later zijn de discipelen wederom tesamen. 
Let er in de eerste plaats op, dat op deze wijze de Sabbat 
overgegaan is op de Zondag en dat de discipelen nu – zij 
mogen zich in de loop der week in het bijzonder, zo hier 
en daar ontmoet hebben, zij waren 
immers meer dan honderd twintig 
in aantal – als gemeente op Zondag 
zijn samengekomen. Dat staat daar 
nu niet alleen als een bevel geschre-
ven, maar de Heilige Geest heeft het 
in de gemeente in de harten inge-
prent, om bij het gebod te blijven: 
Gedenkt de sabbatdag, dat gij die 
heiligt! Maar dit gebod was voor-
taan niet te verstaan naar het vlees, 
ik meen niet als een dwang en een moeten, maar dat 
zij dit punt verstaan hebben, dat te houden om samen 
te komen en met elkander vervuld te worden door de 
prediking met vrede en vreugde.
Nu heeft de Heere Jezus, de Vorst des vredes en de Mees-
ter der vreugde, het niet versmaad, deze beide eerste Zon-
dagen zichtbaar in het midden der discipelen te treden, 
toen zij er volstrekt niet aan dachten, dat zij de genade 
van zulk een verschijning zouden deelachtig worden. Zo-
als de Heere toenmaals gedaan heeft, zo houdt de Heere 
nog woord en trouw, wanneer Hij beloofd heeft: “waar 
twee of drie in Mijn naam vergaderd zijn, daar wil Ik in 
hun midden zijn”. En daarom luidt ook het oude lied:

Liefste Jezus wij begeren
U en Uw woord aan te horen;
Leid’ ons harten en ons oren
Op de zoete hemelslere.
Geef dat w’op de aard’ niet letten,
Maar ons harte op U zetten!
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Meditatie DS. J. VAN DIJK

Vernederd en verhoogd!

‘welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien.’

(Lukas �4 vers 34)

De �� discipelen van de Heere Jezus zijn in 
een huis in Jeruzalem. Met een groep anderen. 
Onverwachts komen er � andere discipelen 
van de Heere Jezus binnen lopen, � discipelen 
uit Emmaus. Maar in de gang klinkt het hen al 
tegen: ‘de Heere is waarlijk opgestaan en is van 
Simon gezien’. Het klinkt als een lied, dat men 
elkaar toezingt. Het oudste paaslied, wordt het 
genoemd, een paar regels zijn het, maar wat 
een inhoud. U merkt wel, het komt uit het 
hart. Ook bij deze discipelen zijn grote din-
gen gebeurd. Het is hen duidelijk geworden, 
dat de Heere Jezus leeft. Ze hebben Hem na 
Zijn opstanding nog niet allemaal gezien, dat 
komt nog als Hij door gesloten deuren komt 
en Zijn discipelen opzoekt. Maar de Heere Je-
zus is door Simon in ieder geval wel gezien en 
de Heere Jezus is verschenen aan de vrouwen 
en de � discipelen uit Emmaus hebben Hem 
nu ontmoet. Zo wordt daar gezongen in dat 
huis uit het hart: de Heere Jezus is waarlijk 
opgestaan. Geen twijfel mogelijk.  Hier wordt 
uit aller mond de Heere Jezus geprezen en ge-
roemd als de opgestane Heere. Hier juicht de 
uitgang van de avond en betuigen ze de Heere 
voor al Zijn zorgen ootmoedig dank.  
Zijn wij zo vol van de opgestane Heere Jezus? 
Ik vraag dit, want in deze wereld wordt er ook 
een ander lied gezongen dan alleen het paas-
lied dat de Heere is opgestaan. In deze wereld 
wordt dit lied gezongen: ‘niet de Heere is waar-
lijk opgestaan, maar de mens is waarlijk opge-
staan’. Het lied van de mens. En dat is niet iets 
van de laatste jaren. Zeker, het is de laatste tijd 
‘in’ om de mens voor zichzelf op te laten ko-
men. De mens moet opstaan. Hij moet held-
haftig worden. Maar het is al zo oud als de eer-
ste mens op aarde, want die is begonnen met 
dat lied: de mens is opgestaan. Dat is de zonde. 
En dat zit echt niet alleen bij de mensen in de 
wereld. Dat zit ook bij ons mensen in de kerk, 
dat zit in uw hart en in mijn hart. Maar de 
Heere wil, dat wij vol van de opgestane Heere 
Jezus worden, voor het eerst en weer opnieuw. 
Want dat kan. Kijk naar de tekst. Er staat: ‘en 

is van Simon gezien’. We weten allemaal wel 
wie daarmee bedoeld wordt: Petrus. Deze Pe-
trus heeft een poosje geleden een ontroerend 
moment meegemaakt, in het plaatsje Caesarea 
Filippi. De Heere Jezus had toen gevraagd: hoe 
denken jullie over Mij, wie ben Ik? Petrus zei: U 
bent de Christus de Zoon van de levende God. 
Dat meende hij helemaal. Daarna heeft hij erva-
ren, dat in zijn hart ook nog leefde: de vrome 
mens is opgestaan. Want hij viel van die hoog-
te, waarop hij stond, in de diepte. Net na het 
avondmaal, dat de Heere Jezus vierde met Zijn 
discipelen, verloochent Petrus de Heere Jezus. 
Een keer, twee keer, drie keer klonk het: ik ken 
die Jezus niet, ik zweer het u, ik zou niet weten 
wie het is, en Petrus vloekte. Is dat Petrus? Wat 
doet de Heere Jezus? Hij haalt Petrus als eerste 
van de rij weg: Petrus, ga jij eens helemaal ach-
teraan staan. De eerste wordt de laatste! Petrus, 
de rotsman, de belijder van Christus wordt....
Simon, de zondige vijand van God, de verloo-
chenaar van de Heere Jezus. De eerste wordt de 
laatste. En wij? Een kerkelijke man, een gods-
dienstige vader, een belijder van de Heere Je-
zus, een ernstige dominee.  En we denken diep 
in ons hart: waren ze maar allemaal zoals ik, ik 
voel me soms zo de eerste. Ook dat geeft aan, 
dat er in je hart leeft: de mens is opgestaan. 
Dat wordt ontdekt, waar de Heilige Geest mij 
van de eerste de laatste maakt. Want hoe leven 
wij voor Gods aangezicht, ’s zondags en door 
de weeks? Beantwoorden wij aan Zijn wet en 
Zijn norm en Zijn geboden? En hoe gaan we 
met onze naaste om? En ik belijder van Chris-
tus, waarom zweeg ik, terwijl ik had moeten 
praten? Ja, dan moet de Heere mij als eerste 
ook achteraan neerzetten, op de allerlaatste 
plaats: ‘Heere, wie ben ik, ik leef uit ‘de mens 
is opgestaan’, ik ben vol eigen gerechtigheid, 
vol zelfhandhaving’. 
Tòch is het paasfeest voor Simon geworden. 
Want de Heere is opgestaan. Hij maakt het 
onmogelijk mogelijk. Hij heeft Zich ontfermt 
over die gebroken Petrus en hem als eerste 
opgezocht. Ja, de laatste werd toch de eerste. 
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Bijbelstudie	O.T.

DS. J. VAN DIJK

Psalm 84

Maar niet door zichzelf: ‘‘Heere, ik eerst’’. Door 
de Heere Jezus werd de laatste de eerste. Om-
dat de Heere Jezus als de Eerste en de Hoog-
ste om onzentwil de Laatste en Laagste werd, 
maar toen weer de Eerste en Hoogste werd, 
door Zijn Vader op die plaats gezet. Wat zijn 
er toch in de opgestane Heere Jezus Christus 
heerlijke mogelijkheden. Dat is het Paasevan-
gelie. Dat is genade: toch Paasfeest, ongedacht 
en onverwacht. Ziet u, Gods Geest maakt van 
zulke laatsten toch eersten. Dan wordt het 
Paasfeest: het nieuwe leven vangt aan, de oude 

mens in mij sterft af en Christus in mij staat 
op. Dat is het ware leven, vruchtbaar voor God 
en Zijn dienst! Zo wordt mijn hart vol van de 
opgestane Heere. Dat vergeet je nooit meer, als 
de Heere je opzoekt: de laatste wordt de eer-
ste. Leeft u nog met die hartstocht ‘de mens 
is opgestaan?’ Dat is een leugen. Daar kom je 
eeuwig mee om. De Heere is opgestaan, dat is 
de waarheid! Vraag de Heere erom. Hij is het 
zo waard en u bent er zo intens gelukkig mee. 
Als laatste en toch als eerste, in de opgestane 
Heere Jezus Christus.             

Wat bindt ons aan Gods huis?

Deze keer een Bijbelstudie over Psalm 84. Deze 
psalm wordt wel genoemd: het reislied van 
de pelgrims, die op weg zijn naar het hemelse 
Sion van God. Inderdaad, het is een reislied. 
In vers �-5 lezen we over het verlangen van 
de dichter om naar de tempel te gaan, want 
dat is het Huis van God. In vers 6-9 lezen we 
over de reis, die door het moerbeidal heengaat 
en van het gebed, waarin de dichter aan de 
Heere vraagt of hij in Sion mag aankomen. En 
in vers �0-�3 lezen we, wie de Heere is voor 
de dichter: een Zon en Schild en de Heere 
zal genade en eer geven. In deze Bijbelstudie 
wijzen we op het verlangen van de dichter. 
Wat wilde de dichter graag in Gods huis zijn. 
Wat was de reden? Kijk naar zijn lied. In dat 
lied spreekt hij over een mus en een zwaluw, 
� vogels, waarover we in het Spreukenboek 
lezen. Daarin staat, dat de mus een vogeltje is, 
dat om het minste of geringste weg vliegt uit 
angst en bangheid. En de zwaluw net zo. Dat 
beestje vliegt, als het zich bedreigt voelt, heel 
snel dan hoog, dan weer laag (een soort zigzag 
beweging) om zich in veiligheid te stellen. Hoe 
bestaat het, dat zulke onrustige diertjes in de 
tempel, waar toch elke dag veel mensen te 
vinden zijn, hun nest bouwen. Dat is wel te be-
grijpen, want er staat, dat zij hun nest bouwen 
bij ‘de altaren’. Bij de altaren, zo las ik, vonden 

deze vogels voedsel. De vliegen, die op het offer-
bloed zaten, waren een dankbare prooi voor 
de zwaluw. En de broodkruimels, die bij de 
spijsoffers op de grond vielen, waren voedsel 
voor deze vogels. Dat bond die vogeltjes aan 
de tempel van God. Net als die vogels, zegt 
de dichter, ben ik gebonden aan het huis van 
God. De reden? De dichter vond zijn voedsel 
bij de altaren. Hij spreekt niet voor niets over 
‘Uw altaren’, in het meervoud. Denk aan het 
brandofferaltaar, waarop het offerdier geofferd 
werd en men door het geloof vergeving van 
zonden kreeg. Denk aan het dankofferal-
taar, waarop uit dankbaarheid aan God voor 
de ontvangen vergeving geofferd werd, als 
zichtbaar teken dat men zijn leven wijdde aan 
de Heere. Denk aan het reukofferaltaar, waar 
het gebed tot God gedaan werd en verhoring 
werd ontvangen. En wat kreeg de dichter daar? 
We lezen van de mus, die in de tempel een 
huis ‘vindt’. Dat diertje heeft overal rondge-
zworven en nergens voelde het zich thuis. 
Dat is ons beeld. Wij mensen zijn op zoek 
en we zwerven rond en de zondeval heeft 
op ons allemaal zo’n invloed, dat we zoeken 
naar rust en geborgenheid, maar God en Zijn 
gemeenschap wordt er buiten gelaten. Ja, daar 
komen we vandaan, maar keren er niet uit 
eigen beweging naar terug. Daarom zullen we 
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nooit rust vinden. Nu zijn er wel dingen, die 
ons aangereikt worden en waar we even rust 
in vinden: geld dat je verzamelt, naam en eer 
die je opbouwt, doen wat je leuk vindt om te 
genieten, me uitleven. Of we proberen rust 
te vinden in het vervullen van godsdienstige 
plichten: ‘ze mochten willen dat iedereen 
meedeed in de kerk zoals ik’. En we kunnen 
onszelf rust geven als we eens een nacht niet 
slapen kunnen omdat we nadenken over ons 
sterven en over de wederkomst en hoe dat 
moet als we geen Zaligmaker hebben: ‘dat 
doet toch ook niet iedereen en dat heb ik toch 
niet van mezelf’. Maar buiten God om vinden 
we geen rust en de rust die we onszelf aanpra-
ten, is een valse rust en het zal blijken voor 
God geen geldigheid te hebben. Nu zegt deze 
psalm, dat er bij God plaats is voor mensen, 
die net als de mus en zwaluw onrustig heen 
en weer vliegen. God, die de mens om zijn 
zonde moest wegjagen uit het paradijs, biedt 
die weggejaagde mens toch een plaats van rust 
aan. En die plaats is er bij ‘Gods altaren’, want 
daar is Voedsel voor uw en mijn onrustige 
hart. En wat voor een Voedsel! Het is het 
allerduurste Voedsel, dat er bestaat. Want de 
altaren in de tempel wezen heen naar het Lam 
van God, Jezus Christus. Hij is de genadegift 
van God. De Heere Jezus is het Brandofferal-
taar, want Hij gaf Zijn leven tot verzoening 
van onze zonden. Hij is het Dankofferaltaar, 
want Hij gehoorzaamde aan de wil van de 
Vader. Hij is het Reukofferaltaar, want Hij is de 
Voorbidder in de hemel. Jezus Christus zegt: 
“Mijn vlees is waarlijk spijs en Mijn bloed is 
waarlijk drank’’. God zegt: kunnen jullie jezelf 
niet meer voeden ten eeuwige leven, maar Ik 
kan dat wel. De Heere heeft Voedsel, namelijk 
Jezus Christus is ‘der armen Spijs’, voor allen, 
die belijden: ‘o God, ik verhonger voor eeuwig 
en ik kan mezelf geen voedsel van eeuwig 
leven geven, ik sterf zo van honger, geef mij 
van Uw Voedsel Jezus Christus en ik zal gered 
zijn, ik zal eeuwig leven en nooit meer van 
honger omkomen’. Ja, met de mond van het 
geloof eten van Jezus Christus en Zijn werk, 
eens en telkens opnieuw, dat is het ware leven 
in onze ziel ontvangen, dat leven in mij sterft 
niet meer. Dat bindt mij aan Gods Huis.  

De binding aan
Gods Huis voorleven
We lezen, dat de mus zijn huis vindt en dat 

de zwaluw zijn nest bouwt in de tempel en 
daar hun jongen leggen. Dat betekent, dat 
die diertjes geen geschiktere plaats konden 
vinden dan de tempel om daar hun jongen uit 
te broeden en vervolgens om ze van voedsel 
te voorzien. En dan wil de dichter zeggen: als 
er voor deze dieren met hun jongen plaats is 
bij God, dan ook voor mij en mijn kinderen. 
Dat is nog zo. Want als onze kinderen geboren 
worden, worden ze geboren, zoals we dat 
noemen, op het erf van Gods verbond. En 
als ze een paar weken oud zijn, worden ze 
gedoopt in de Naam van de Drieenige God, 
Vader, Zoon en Heilige Geest. En als ze groter 
worden, wordt hen verteld van de liefde van 
God en van de genade van de Heere Jezus en 
van het werk, dat de Heilige Geest doet. Hoe? 
De Heere zal tegen vaders en moeders zeggen: 
‘vertel over Mij en Mijn liefde en leef ze voor, 
wat de dienst van Mij waard is, dan zal Ik ze 
begerig maken en laten proeven van Mijn 
voedsel en van de genade van de Heere Jezus 
en zullen ze binding krijgen aan Mijn Huis. 
God schrijft de weg van de christelijke opvoe-
ding voor, maar tevens dat het gaat om een 
levend geloof. Wat is dat mooi, als ouders met 
hart en ziel naar de kerk gaan en hun leven 
geconcentreerd is op de dienst van God. En 
dat de kinderen nadenken: ‘waarom is mijn 
vader zo, waarom doet mijn moeder zo’. Als 
gelovige ouders op hun plaats zijn, zeggen ze: 
‘omdat de Heere zoveel van mij houdt, dat 
heb ik niet verdiend, maar ik krijg het wel, de 
Heere is mijn Koning en mijn God, dat zeg ik 
wel de ene keer bewuster dan de andere keer 
en ik zit in het geloof niet altijd boven op de 
berg, soms ben ik het kwijt en denk ik dat ik 
me vergist heb, maar nee hoor, de Heere houdt 
mij vast, Hij laat me zien het werk, dat Hij in 
mijn leven begonnen is en dat maakt Hij af 
en dan heb ik soms een brandend verlangen 
om eenmaal eeuwig bij de Heere te zijn en 
Hem altijd te dienen, zonder zonde’. Dan gaat 
er een nodiging van ons uit, net als van de 
dichter. Kijk maar, want hij zegt: ‘‘zelfs vindt 
de mus een huis en de zwaluw een nest voor 
zich, waar zij haar jongen legt’’. Dat betekent: 
ja zelfs die diertjes, is dat niet geweldig? Wat 
is de mus een nietig beestje of niet? Je kunt 5 
mussen kopen voor � penningen, zeg maar: 5 
halen, � betalen. Men is de mus liever kwijt 
dan rijk. En wat voor betekenis heeft een 
zwaluw? Nauwelijks. En, zegt de Heere Jezus, 
gaat u die mussen en die zwaluwen niet ver te 



6

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Bijbelstudie	N.T.

DS. J.B. TEN HOVE

Efeze 5 : 22–6 : 9

boven? Ja, maar dat is het juist. Als ik eerlijk 
ben, zeg ik: o God, die zwaluwen en mussen 
gaan mij ver te boven, want zij maken mij be-
schaamd. Waarom? Die beestjes hebben het 
instinct om het bij hun Schepper te zoeken, 
maar ik heb op moedwillige wijze met God 
mijn Schepper gebroken en ik ben door mijn 
zonde onder de mussen en zwaluwen terecht 
gekomen, want door de zonde hebben wij de 
schepping meegesleept onder de vloek van 
God. Ja, toch gaat een zondaar de mussen en 
zwaluwen ver te boven. Want dat altaar en dat 
kruis van de Heere Jezus is er niet voor mussen 
en zwaluwen, maar voor u en mij. God jaagt 
u niet weg. Kom, bij wie kan het er nu eens 
hartelijk af: ‘God, bent u zo’n God, hebt U 
Uw eigen Zoon Jezus Christus voor mij over 
gegeven, dan bent U het waardig om door mij 
gediend te worden en dat ik zal eten van Uw 

voedsel, dat U bereid hebt in de Heere Jezus, 
eens en telkens weer en dat ik nooit meer zal 
vertrouwen op iets, wat ik niet uit het offer 
van de Heere Jezus ontvang, help mij o God, 
want ik kan dat nu zeggen en morgen ben ik 
geneigd om mijn honger weer een beetje te 
stillen met eigen voedselprodukten van mijn 
liefde die ik heb voor U en van mijn geloof en 
van mijn berouw, neem de lust daartoe weg 
bij mij en geef mij altijd zoveel liefde, zoveel 
geloof en zoveel berouw, dat ik alleen smaak 
heb in het werk van de Heere Jezus Christus’.

Laat een ander het zien, thuis, op het werk, 
in de maatschappij, in de gemeente, dat de 
Heere en Zijn Huis de eerste plaats hebben en 
dat wij buiten Hem niet leven kunnen. Daar 
hoeft niemand zich voor te schamen, want dat 
is toch een eerlijke zaak of niet?

�. Er is een boekje met de titel: “waarom zou ik naar de kerk gaan?” Dan lezen we 
o.a. om bekeerd te worden, om versterkt te worden, om mijn verplichtingen na te 
komen, enz. Wat zou u zeggen en waarom? 

�. Welke oorzaken zijn er, dat er zoveel kerkverlating is (vooral boven de �8 jaar, hoe 
zou dat komen?) en wat denkt u van de uitspraak: “de voeding met Jezus Christus 
en Zijn genade is het middel tegen kerkverlating” Is het zo eenvoudig of ligt het 
probleem ingewikkelder?

3. “Ik geloof wel, maar heb de kerk niet nodig”, wordt wel gezegd door mensen. Als men dat 
tegen u zou zeggen, wat zou u naar voren brengen en waarom?

4. Ga met elkaar na, wat de zegeningen, de moeilijkheden en de vragen zijn, als we kinderen, als 
we die mochten/mogen  ontvangen, opvoeden opdat ze God zullen dienen. 

Vooraf

In deze Bijbelstudie komen allerlei mense-
lijke verhoudingen aan de orde: de verhou-
ding tussen man en vrouw, tussen ouders en 
kinderen, en tussen heren en dienstknech-
ten. Hieraan voorafgaand heeft de apostel 
benadrukt dat alle gelovigen geroepen zij om 
elkaar onderdanig te zijn in de vreze Gods. 
Dat staat haaks op alle hoogmoed en rivali-
teit waar wij van nature vol van zijn. Dat is 

de vrucht van de vervulling met Gods Geest 
(vers �8-��). 

Een woord voor de vrouw 
(Efeze 5:22-33)
Eerst gaat de apostel in op de verhouding 
van man en vrouw in het christelijke huwe-
lijk. In de oude Griekse en Romeinse wereld 
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en in het oude Jodendom wordt de vrouw 
als minderwaardig ten opzichte van de man 
beschouwd. Net zoals vandaag de dag in bij-
voorbeeld de Islam. Dergelijk denken is de 
Bijbel vreemd. In een christelijk huwelijk zijn 
man en vrouw samen één in de vreze Gods 
(vergelijk vers ��). Man en vrouw zijn geheel 
gelijkwaardig. Maar zij zijn niet gelijk. Dat 
komt ook tot uitdrukking in de onderlinge 
verhoudingen. Daarmee gaat Gods Woord 
lijnrecht in tegen het gelijkheidsstreven van 
de hedendaagse vrouwenemancipatie. De 
man is het hoofd van de vrouw. En daarom 
wordt de vrouw opgeroepen onderdanig te 
zijn aan haar man (vers ��). Dat wil zeggen 
dat zij haar man als haar hoofd accepteert 
en respecteert, en dat zij de eindverantwoor-
delijkheid aan hem overlaat. Het feit dat de 
apostel de vrouw hiertoe oproept, laat al zien 
dat dit ook in zijn dagen niet vanzelfsprekend 
is. Maar als een vrouw haar man voortdurend 
bekritiseert, zelf de leiding neemt, met haar 
man een machtsstrijd aangaat of partij kiest 
voor de kinderen tegenover haar man, dan 
is het gevaar groot dat een man zijn verant-
woordelijkheid in zijn gezin verwaarloost en 
zich terugtrekt op andere terreinen waar hij 
wel waardering vindt. Maar als een vrouw 
leert haar man te eren en te respecteren als 
haar hoofd, helpt zij hem op geweldige wijze 
om een man te worden zoals de Heere het 
wil, en om zijn verantwoordelijkheid voor 
zijn vrouw en zijn gezin te nemen. Dat dit 
geen slaafse onmondigheid betekent, wordt 
wel duidelijk als het gaat over de verantwoor-
delijkheid van de man. Overigens: Als er in 
vers �4 staat dat de vrouwen haar eigen man-
nen in álles onderdanig moeten zijn, merken 
de kanttekeningen bij de Statenvertaling tref-
fend op: “Namelijk in de vreze Gods, dat is 
zolang hetzelve niet strijdt tegen de liefde of 
het bevel van Christus Die het Overhoofd is 
van de man en de vrouw”.

Een woord voor de man 
(Efeze 5:22-33)
Centraal staat hier het principe dat de man 
het hoofd is van de vrouw zoals Christus het 
Hoofd is van Zijn gemeente (vers �3). Deze 
vergelijking wil niet suggereren dat een man 
beter of vromer dan een vrouw zou zijn, 
laat staan dat hij zelf zo volmaakt zou zijn 
als Christus. Wat dat betreft is iedere man in 

zichzelf net zo zondig als zijn vrouw, en moe-
ten man en vrouw het hebben van dezelfde 
‘Behouder des lichaams’, de Zaligmaker van 
Zijn Gemeente. De hier gebruikte vergelij-
king heeft wel betrekking op de wijze waarop 
het hoofd-zijn van de man concreet gestalte 
krijgt. De man moet zijn vrouw liefhebben 
zoals Christus Zijn Gemeente heeft lief gehad. 
Dat sluit iedere vorm van egoïsme of machts-
misbruik uit. Een man die meent dat hij zijn 
vrouw naar believen kan gebruiken om zijn 
eigen belangen en begeerten te dienen, heeft 
de Bijbel tegen zich. Als hoofd van de vrouw 
krijgt de man niet het recht om gediend te 
worden, maar de opdracht om te dienen. 
Hij heeft de taak om niet zijn eigen welzijn, 
maar het welzijn van zijn vrouw te bedoelen 
(vergelijk Mattheüs �0:�8). Als een man wil 
weten hoe hij zijn vrouw moet liefhebben, 
houdt de apostel hem de opofferende liefde 
van Christus voor. Dat is liefde tot in de dood 
(vers �5). Hoe meer een man zijn vrouw zo 
lief heeft, hoe gemakkelijker het voor haar 
wordt om hem te eren als haar hoofd! 
In vers �6 tot en met �8 wordt de vergelijking 
met Christus en Zijn Gemeente verder uit-
gewerkt. Het doel van Christus’ opofferende 
liefde is het welzijn van Zijn Gemeente. Dat 
heeft alles te maken met haar heiliging en rei-
niging (vers �6). Dat is de afwassing van onze 
zonden en de reiniging van ons hart en leven. 
Daarvoor gebruikt de Heere Zijn Woord. Daar 
is de doop (‘het bad des waters’) een teken en 
zegel van. De hemelse Bruidegom gaat in Zijn 
liefde zo met Zijn bruidsgemeente om, dat zij 
straks heilig en onberispelijk voor Hem zal 
staan. Zo wordt de man geroepen zijn vrouw 
lief te hebben. Dus niet alleen gericht op 
haar aardse welzijn, maar ook gericht op haar 
geestelijke welzijn. 
In vers �8 tot en met 3� wordt het huwelijk 
nog op een andere wijze vergeleken met de 
band tussen Christus en Zijn Gemeente. Deze 
band is zo nauw, dat Hij als het Hoofd één 
is met Zijn lichaam, Zijn Gemeente. Zo zijn 
ook man en vrouw niet langer twee tegen-
over elkaar, maar samen één met elkaar. Zo 
kan de apostel zelfs zeggen dat een man die 
zijn eigen vrouw lief heeft, zichzelf lief heeft 
(vers �8). Zijn vrouw is immers één vlees met 
hem geworden. Net zoals Christus als het 
Hoofd één is met de leden van Zijn lichaam 
(vers 30). Even vanzelfsprekend als het is dat 
je zorgt voor jezelf, is het dat een man zijn 
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vrouw moet liefhebben en beschermen (vers 
�9). 
Als bewijstekst van de éénheid van man en 
vrouw wordt in vers 3� de basistekst van 
het huwelijk geciteerd (zie ook Genesis �:�4, 
Mattheüs �9:5 en � Korinthe 6:�6). Paulus 
doet dat hier ook met het oog op de eenheid 
van de hemelse Bruidegom en Zijn bruids-
gemeente (vers 3�). Het voert hier te ver om 
deze kerntekst nader uit te diepen. Waar het 
hier met name om gaat, vinden we in vers 33: 
“Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, 
een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw alzo lief 
als zichzelf; en de vrouw zie dat zij de man 
vreze (ere, respectere)”. 

Een woord voor kinderen en ouders 
(Efeze 6:1-4)

In het kader van het christelijke gezinsleven 
komt ook de verhouding ouders en kinderen 
aan de orde. In vers � worden de kinderen 
aangesproken. Zij moeten hun ouders ge-
hoorzaam zijn. Het gaat hier over kinderen 
die nog thuis wonen, en onder verantwoor-
delijkheid van hun ouders vallen. Wat hier 
staat, geldt niet meer op dezelfde wijze voor 
kinderen die bijvoorbeeld getrouwd zijn. 
Daarvan hebben we immers gelezen in Efeze 
5:3� dat zij vader en moeder verláten hebben 
om met elkaar als man en vrouw een nieuw 
gezin te vormen waarin zij zelf verantwoor-
delijk zijn voor hun doen en laten. Gehoor-
zaamheid aan ouders geldt dus niet levens-
lang. Wat wel levenslang blijft gelden is het 
vijfde gebod (zie vers �): “Eért uw vader en 
moeder”. De plicht om ouders te eren blijft 
ook wanneer ouders hulpbehoevend of zelfs 
dementerend worden.
Overigens: ook van de gehoorzaamheid van 
de kinderen lezen we in vers �: ‘in de Heere’. 
Dat wil zeggen voor zover het niet in strijd is 
met de gehoorzaamheid aan de Heere. Want 
de gehoorzaamheid aan de Heere gaat boven 
de gehoorzaamheid aan ouders. 
De apostel noemt het vijfde gebod het eerste 
gebod met een belofte. Deze belofte bestaat 
uit twee delen: Opdat het u welga, en (opdat) 
gij lang leeft op de aarde. Gezinnen en samen-
levingen waarin ouders niet worden geëerd, 
en waarin het gezag ontbreekt, geven narig-
heid, onveiligheid en ellende. Als het ons 
wel wil gaan, zijn liefde, respect en bijbelse 

gehoorzaamheid van wezenlijk belang. Maar 
hoe zit het dan met de belofte van een lang 
leven op de aarde? In eerste instantie heeft 
deze betrekking op een gezegende ouderdom, 
en dat in het Oude Testament met name in 
het beloofde land (zie Exodus �0:��). Maar de 
diepste vervulling van deze belofte wacht op 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar 
komen allen die de Heere vrezen. Maar wie 
zijn ouders veracht, wordt buitengesloten: 
“Vervloekt zij die zijn vader of moeder ver-
acht (Deuteronomium �7:�6)”.
In vers 4 worden de vaders aangesproken, en 
in hen ook de moeders. Vaders krijgen niet de 
kans om de opvoeding van hun kinderen af 
te schuiven op de moeders. Als hoofd van het 
gezin is de vader verantwoordelijk voor zijn 
gezin, samen met zijn vrouw. 
Vaders (en moeders) mogen hun kinderen 
niet tot toorn verwekken. Blijkbaar is ook deze 
vermaning nodig. Ouders zijn niet volmaakt, 
en in de opvoeding gaat er heel wat mis. Ge-
zag is nodig, maar je wint het hart van je kind 
niet met hardheid en strengheid. Laat staan 
dat je als ouders je eigen drift mag afreageren 
op je kind. Met deze woorden waarschuwt de 
apostel ook voor voortrekken, oneerlijkheid, 
en onophoudelijke negatieve kritiek. Tegelij-
kertijd geeft hij de positieve aansporing om 
de kinderen op te voeden ‘in de lering en de 
vermaning des Heeren’. Dat wil zeggen zoals 
de Heere het wil, overeenkomstig Zijn Woord. 
Dat hebben ouders beloofd bij de doopvont. 
De christelijke opvoeding is doortrokken van 
het biddende verlangen dat je kinderen niet 
zullen opgroeien voor het verderf, maar dat 
zij door en voor Christus leren leven. Het 
woord ‘lering’ kun je ook vertalen als ‘trai-
ning’. Daar moet je moeite voor doen, bid-
dend en werkend. Maar het gaat wel over het 
ene nodige. Is dat de moeite niet waard?!

Een woord voor knechten en heren 
(Efeze 6:5-9)

Ook de knechten worden aangesproken. Het 
Griekse woord betekent eigenlijk slaven. Al 
zijn slaaf en meester, knecht en heer, werk-
nemer en directeur principieel gezien gelijk 
in de Heere, Christus schaft de bestaande 
onderlinge verhoudingen niet zomaar af. De 
knechten (slaven) worden op grond van de 
gehoorzaamheid aan hun hemelse Heere op-
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geroepen om hun aardse heren gehoorzaam 
te zijn (vers 5). Niet gedwongen, maar van 
harte. Niet om de mensen, maar omdat de 
Heere het wil. Daarbij mogen zij weten dat 
de Heere niet vergeet wat wordt gedaan uit 
liefde tot Hem (vers 8).
 
Vervolgens worden de meesters aangespro-
ken. Ook bij hen moet het primair gaan om 

de gehoorzaamheid aan God. Zij worden 
gewaarschuwd tegen machtsmisbruik (vers 
9). Laten zij in de omgang met hun onder-
geschikten niet vergeten dat zijzelf verant-
woording verschuldigd zijn aan hun hemelse 
Meester. De Heere behandelt ieder mens op 
gelijke wijze, ongeacht zijn maatschappelijke 
positie. Bij Hem is geen aanneming des per-
soons.

�. De man wordt genoemd het hoofd van de vrouw. Welke aansporing ligt hierin voor 
de vrouw, en wat betekent dit concreet? Welke aansporing ligt hierin voor de man, 
en wat betekent dit concreet? Hoe kunnen man en vrouw elkaar hierin helpen?

�. Wat betekent het dat een man zijn vrouw moet liefhebben zoals Christus Zijn Ge-
meente? Hoe leer je dat?

3. Kinderen moeten hun ouders eren. Leg uit dat dit een verschillende invulling krijgt voor bij-
voorbeeld (a) een klein kind, (b) een jongere thuis en (c) een (on)getrouwde volwassene die 
op eigen benen staat. Wat betekent de belofte bij het vijfde gebod voor het tijdelijke aardse 
leven, en wat betekent deze belofte voor het eeuwige leven (de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde)?

4. Wanneer verwek je als ouders je kind tot toorn? Wat is het doel van de christelijke opvoe-
ding? Waarom is liefde daarbij onmisbaar? Vindt liefde alles goed?

5. In vers 5 tot en met 9 lezen we iets over heren en dienstknechten. Wat kan een werknemer 
hiervan leren voor de wijze waarop hij zijn werk verricht? Wat kan een werkgever of leiding-
gevende hiervan leren over de wijze waarop hij met zijn mensen omgaat?

??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

Huishoudelijke Vergadering

Op D.V. �0 mei hopen we onze Huishoude-
lijke Vergadering te houden. Het is een ver-
gadering, die nodig is. Want één keer per jaar 
moeten we de praktische zaken van onze 
Mannenbond bespreken. Ik verwacht, dat 
het financiële gedeelte vlot kan verlopen, 
omdat we een sluitende begroting kunnen 
aanbieden. Daarom is er dit jaar geen contri-
butie-verhoging nodig. Dank aan onze pen-
ningmeester C. Oosterom, die onze financiën 
vakkundig beheert.
Meer tijd zal er nodig zijn voor de Statuten-
wijziging. Er waren al wat vragen binnenge-
komen, die we zoveel mogelijk reeds beant-

woord hebben, maar op de vergadering komt 
er nog een verdere toelichting door dhr C. 
Oosterom.
Zoals u kunt lezen in de stukken, die u toe-
gezonden zijn, heeft ons hoofdbestuur una-
niem twee dingen op het oog:
�. De lijn vasthouden, die de jaren door is 

gevolgd. Dat betekent, dat onze grondslag 
(De bijbel en de Gereformeerde Belijdenis-
geschriften) niet gewijzigd wordt. En dat 
we ook de kerkelijke lijn willen blijven vol-
gen. De plaatselijke vereniging behoort bij 
de plaatselijke gemeente, en de landelijke 
Bond maakt deel uit van onze landelijke 
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Opmerkelijk

DR. J. BROEKHUIS

Voor u gelezen

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

kerk. Omdat de Nederlandse Hervormde 
Kerk is opgegaan in de Protestantse Kerk in 
Nederland is wijziging van onze Statuten 
nodig.

�. Omdat we niemand willen buiten sluiten, 
leggen we er nogmaals de nadruk op, dat 
in de plaatselijke verenigingen en in streek-
verbanden ook mannen kunnen deelne-
men, die tot een ander kerk-verband beho-
ren. Zo was dat al eerder met mannen van 
de Chr. Geref. Kerk en Ger. Gemeenten. En 
dat geldt nu ook voor mannen, die tot de 
Hersteld Hervormde Kerk behoren.

We hopen dat we met elkaar een goede verga-
dering zullen hebben, en dat alles in de goede 

orde en met broederlijke liefde besproken kan 
worden. Graag tot ziens in Nijkerk.

Groet

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

In het landschap van het kerkelijk jaar lijkt 
het alsof twee bergtoppen niet ver van elkaar 
oprijzen: Pasen en Pinksteren. Ergens daartus-
sen ligt nog een derde top die wat in de scha-
duw van de andere staat: Hemelvaartsdag.
Maar de schijn bedriegt in dit geval. Als je 
de vergelijking met het landschap nog even 
doortrekt, kun je beter spreken van een hoog-
vlakte die met Pasen begint en ononderbro-
ken doorloopt tot Pinksteren. We kunnen 
het Pinksterfeest niet op zichzelf zien, los van 
Pasen. Wat wij het Pinksterfeest noemen is 
veeleer de afsluiting van een periode die met 
Pasen begonnen is. 
In het blad “Eredienstvaardig” werd dit toe-
gelicht:
“De naam Pinksteren is afgeleid van het 
Griekse ‘pentekostè’ ‘vijftigste’, d.i. de vijftig-
ste dag (volgens Handelingen �:�). Rijst on-
middellijk de vraag: “de vijftigste dag waarna 
of waarvan?” Het antwoord kan niet anders 
luiden dan: ‘Pasen!’ Wat wij tegenwoordig 
de eerste paasdag noemen, is de eerste dag 
van de paastijd. Tellen we nu zeven weken 
vanaf die eerste dag, dat is 7 x 7= 49 dagen, 

dan komen we uit op de vijftigste dag, ze-
ven weken later, ook altijd een zondag. De 
eerste christenen hebben zeker niet uit het 
oog verloren dat Pinksteren één geheel met 
Pasen vormt. Zij hadden geen last van zulke 
pragmatische (filosofische) gedachten, dat de 
uitstorting van de Heilige Geest ‘toevallig’ op 
de Pinksterdag plaats vond, omdat er toen 
zoveel mensen overal vandaan in Jeruzalem 
waren. De uitstorting was het gevolg van de 
verhoging van de Heere op het Paasfeest en 
een bewijs van Zijn verbond. Men sprak over 
de hele tijd van Pasen tot Pinksteren alsof het 
één dag was:  de Pentekostè.
Hoewel het nauwe verband tussen Pasen en 
Pinksteren in de kerk nooit helemaal is  losge-
laten, werd de verbinding op den duur toch 
wat losser. Een belangrijke oorzaak daarvan 
is de instelling van de Hemelvaartsdag, veer-
tig dagen na Pasen (zie Handelingen �: 3) 
in de vierde eeuw, als tegenhanger van het 
Kerstfeest, dat in dezelfde tijd ontstond. Im-
mers dat het Woord vlees geworden is (Kerst), 
vindt Zijn bekroning in de verheerlijking van 
ons vlees tot in de hemel (Hemelvaart)”.
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Willen we dus een concreet zicht op de Geest 
krijgen, dan zullen we moeten beginnen met 
onze blik op Jezus te richten. Gaat u maar na: 
Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart: de 
verzoening werkt steeds verder. Twee feiten, 
in de Schrift vermeld, dringen zich in 
hun unieke betekenis aan ons op. Het 
ene is de val van Adam in het paradijs. 
Hij is de bron van de dood geworden. 
Het andere is de opstanding van Chris-
tus, de tweede Adam. Hij is de fontein 
van het leven geworden. Hij heeft van 
God begeerd het onvergankelijke le-
ven. Hij heeft het Hem gegeven. Chris-
tus’ verhoging begint al bij de belijde-
nis van de hoofdman over honderd op 
Golgotha. De verschijningen op en na 
Pasen trekken deze lijn door. De He-
melvaart is wel de meest definitieve: ze 
laat zien dat de verhoogde Heere alle 
macht heeft in hemel en op aarde, en 
dat Hij dus met Zijn discipelen is. De 
bekroning is zonder twijfel dat God 
met Pinksteren laat zien: Ik maak Mijn 
werk af. Ik doe geen half werk. Hij doet 
wonderen op wonderen horen. En al 
wat God doet, is vol, onze God is een 
God van volkomen zaligheid. De Heere 
Jezus is een volkomen Zaligmaker. Met 
Pinksteren wordt de Paastijd afgeslo-
ten. 
Op het Pinksterfeest hangen er vruch-
ten aan het dorre hout van Golgotha. De 
smeulende lont in het Paasgraf aangestoken 

vlamt op door de uitstorting van de Heilige 
Geest: verwondering, dat de Geest u leidde 
naar het ledige graf, waar de geur van het Le-
ven ons tegenkomt. Zo wordt het Pasen en 
Pinksteren op één dag! 

BOND NED. HERV. MANNENVER. OP G.G.

Jaarverslag	2005-2006

Geachte leden,

Ook in het afgelopen verenigingsjaar ging de 
Bijbel open op de plaatselijke mannenver-
enigingen en tijdens de ontmoetingen die in 
andere verbanden binnen onze Bond plaats-
vonden. Het onderzoek van de Schriften 
vormt de kernactiviteit binnen ons vereni-
gingsleven. Mannen van verschillende leef-
tijden en met een verschillende (kerkelijke) 
achtergrond mochten met elkaar spreken op 
basis van Gods Woord. De Heere heeft rijke 

ontmoetingen willen geven. Naar Zijn belof-
te was Hij in het midden en gaf Hij Zijn zegen 
bij het Woord. Wij kunnen dat allemaal niet 
in kaart brengen, maar mogen weten dat onze 
goede God Zich niet onbetuigd heeft gelaten. 
In onderlinge ontmoetingen is het meer dan 
eens verwoord, dat de Heere door middel van 
Zijn Woord geestelijke zegeningen heeft ge-
schonken, voor het persoonlijk leven en ook 
ter versteviging van de onderlinge band.

De Russische Orthodoxe Kerk in Jeruzalem waarvan 
wordt gezegd, dat deze de juiste plaats aangeeft van 

Jezus’ hemelvaart vanaf de Olijfberg.
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Bondsdag 2005

Op �9 oktober �005 werd de jaarlijkse Bonds-
dag gehouden in de Oude Kerk te Putten. 
Deze keer stond de Bondsdag onder leiding 
van ds. J.P. Nap, onze tweede voorzitter, dit 
in verband met het ziek-zijn van de eerste 
voorzitter, ds. W. Westland.  Het thema was: 
“Leven in een wereld vol lijden”. Ds. A.J. van 
den Herik  refereerde over “Wat zegt de Bij-
bel?“ Ds. P. Molenaar hield een referaat over 
“Hoe is de praktijk?” Vanuit de Heilige Schrift 
en onze belijdenisgeschriften werd het thema 
belicht, met duidelijke lijnen naar het hart en 
het leven. Door ongeveer vijfhonderd aanwe-
zigen werd met aandacht geluisterd naar de 
beide referaten. Uit de vele vragen bleek ook 
de grote betrokkenheid van de aanwezigen 
bij het thema. Behalve via de referaten kre-
gen we ook in de beantwoording veel mee. 
Al met al is de bondsdag goed verlopen. De 
Heere heeft ons een rijke dag gegeven, waar-
voor Hem de dank en de lof!

Toerusting plaatselijke besturen

De toerusting van de plaatselijke besturen is 
ook in het seizoen �005-�006 voortgegaan. 
Allerlei zaken met betrekking tot het werk 
van de plaatselijke verenigingen en onze lan-
delijke Bond zijn aan de orde gekomen. We 
mogen terugzien op goede en opbouwende 
ontmoetingen.

Regionale Themadagen 
voor mannen

Er zijn in het afgelopen verenigingsjaar weer 
een aantal themadagen gehouden, namelijk 
in Baarn (8 oktober), Rijssen (8 oktober), 
Papendrecht (�9 november) en Veenendaal 
(�9 november). Het bezoekersaantal in de 
genoemde plaatsen varieerde tussen 55 en 
�00. Deze regionale themadagen zijn bedoeld 
voor (jonge) mannen. De dagen worden ge-
organiseerd in nauwe samenwerking met de 
Bond van Chr. Geref. Mannenverenigingen 
op G.G. 

Studieblokken

Studieblokken zijn door een plaatselijke com-

missie georganiseerde bijeenkomsten voor 
jonge mannen die zich gedurende een afge-
bakende periode van enkele weken of maan-
den bezighouden met het samen bij het licht 
van Gods Woord bestuderen van een bepaald 
onderwerp of thema betreffende geloofs- en 
levensvragen.
In het afgelopen seizoen hebben in slechts 
enkele plaatsen studieblokken gefunctio-
neerd. Het hoofdbestuur heeft besloten om 
na te gaan op welke wijze deze activiteit kan 
worden voortgezet.

Mannenverenigingen

Het werk op de mannenverenigingen mocht 
op vele plaatsen doorgaan. Helaas hebben 
enkele verenigingen bedankt als lid van onze 
Bond, namelijk: “Calvijn” te Veenendaal, 
“Guido de Brès” te Sint-Maartensdijk en 
“Onderzoekt de Schriften” (HHK) te Elspeet. 
Mannenverenging “Calvijn”  te Amersfoort 
is wegens het nog geringe aantal leden op-
geheven.
Mannenvereniging “Het Anker” te Urk sloot 
zich aan als lid van de Mannenbond.
Per 3� december �005 telde de Bond 3.5�5 
leden.
Om de ledenwerving te stimuleren verscheen 
in �005 een nieuwe folder.
 

De Hervormde Vaan

Ds. H. Visser (Barneveld) rondde in het juni/
julinummer �005 zijn serie bijbelstudies over 
de profeet Jeremia af. Ds. A. Jonker (Baarn) 
beëindigde in hetzelfde nummer zijn bij-
belstudies over het Evangelie naar Markus. 
Vanaf augustus �005 verschijnen in ons blad 
door ds. J. van Dijk (Ridderkerk) geschreven 
bijbelstudies over het boek Ruth en over en-
kele Psalmen. Van de hand van ds. J.B. ten 
Hove (Katwijk aan Zee) verschijnen in De 
Vaan studies over de Efezebrief.
Over thema’s uit de Nederlandse Geloofsbe-
lijdenis verschenen van de hand van  ds. J.P. 
Nap en ds. W. Westland weer enkele artike-
len.
Vanaf augustus �005 worden er in De Her-
vormde Vaan geen verslagen van streekver-
gaderingen meer gepubliceerd. Het hoofd-
bestuur heeft hiertoe besloten  vanwege het 
gebrek aan ruimte in ons blad.
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Verder verschenen nog antwoorden op vra-
gen die dr. A.A. Teeuw ontving tijdens de 
Bondsdag , die in oktober �004 werd gehou-
den.
Dr. J. Broekhuis verzorgde in elk nummer van 
De Vaan weer een stukje in de rubriek “Op-
merkelijk”. Op verzoek van het bestuur gaat 
hij daarmee door.

Hoofdbestuur
Tijdens de Huishoudelijke Vergadering van 
�6 april �005 te Nijkerk werden drie zittende 
hoofdbestuursleden herkozen, te weten: ds. 
J.H. Lammers, ds. J.P. Nap en ds. W. West-
land. De drie herkozen bestuursleden namen 
hun benoeming aan.
Gedurende de laatste maanden van �005 
moest onze voorzitter, ds. Westland, op dok-
tersadvies rustig aan doen. Hij schortte zijn 
activiteiten op tot � januari �006. Vanaf deze 
datum mag onze voorzitter zich weer volledig 
inzetten voor de Mannenbond. Ook ds. A.D. 
Goijert kreeg met gezondheidsproblemen te 
maken. Inmiddels mag ook  hij zijn werk-
zaamheden voor onze Bond weer doen. De 
Heere zij ervoor gedankt dat beide bestuurs-
leden hun werk weer kunnen doen.

Ds. Van Kooten overleden
Op �3 mei �005 overleed ons erelid ds. G.H. 
van Kooten. Vanaf �964 tot �99� maakte hij 
deel uit van het hoofdbestuur. Gedurende �7 
jaar heeft hij als bestuurslid, waarvan �5 jaar 
als voorzitter, met volle inzet en toewijding, 
zijn beste krachten aan onze Bond gegeven. 
Met dank aan onze God gedenken we het 
vele werk dat ds. Van Kooten in ons mid-
den heeft mogen doen. Een rouwadvertentie 
namens het hoofdbestuur verscheen in “De 
Hervormde Vaan”. Enkele leden van het be-
stuur woonden de rouwdienst en de begrafe-
nis bij.

Aanpassing Statuten

Tijdens de vergaderingen van het hoofdbe-
stuur zijn weer vele zaken aan de orde ge-
weest. Behalve de gebruikelijke onderwerpen 
is uitvoerig nagedacht en gesproken over de 
aanpassing van de Statuten. Over het voor-
stel van het hoofdbestuur zijn de verenigin-
gen uitvoerig geïnformeerd via een brief met 

diverse bijlagen. In De Hervormde Vaan van 
februari �006 is de aan de verenigingen ver-
zonden brief geplaatst en is tevens informatie 
gegeven over de procedure om te komen tot 
een wijziging van de statuten.

Locatie Huishoudelijke
Vergadering
Enkele verenigingen hebben gepleit voor een 
andere locatie voor het houden van onze 
Huishoudelijke Vergaderingen, om geografi-
sche redenen. Het hoofdbestuur heeft beslo-
ten om onder de verenigingen een enquête te 
houden. Inmiddels zijn enquêteformulieren 
verzonden. De uitslag is nog niet bekend.

Tenslotte
Uit het afgelopen seizoen zijn in dit verslag 
enkele zaken en gebeurtenissen gememo-
reerd. Het kan overkomen als een zakelijke 
opsomming, maar zo is het niet bedoeld. Be-
trokkenheid bij het verenigingsleven wordt 
bevorderd door kennis te nemen van en 
vooral door mee te doen aan de activiteiten 
die er binnen de Mannenbond mogen zijn. 
Tegelijk heeft zo’n overzicht een erg frag-
mentarisch karakter, is het erg beperkt. Wat 
het Woord van de Heere heeft uitgewerkt en 
nog uitwerkt in de harten van hen die bij de 
genoemde activiteiten betrokken waren, dat 
valt door ons niet te zeggen. Heeft het ons 
(dichter) bij de Heere en bij elkaar gebracht? 
Heeft onze betrokkenheid bij de mannen-
vereniging een goede uitwerking gehad op 
de kerkelijke gemeente waartoe we behoren? 
Wat heeft ons bezig zijn betekend voor de 
maatschappij waarin wij leven? Is er echt iets 
van ons uitgegaan, zodat we anderen jaloers 
hebben gemaakt?  Heeft de Heere in ons per-
soonlijk leven en in ons verenigingsleven de 
eer ontvangen? Deze en dergelijke vragen 
mogen zeker  wel gesteld worden. Wat is ons 
antwoord op zulke vragen? Laten we bidden 
dat Zijn Woord in ons hart en leven door-
werkt en vrucht draagt. Laat het ons aanhou-
dend gebed zijn dat we door Hem gezegend 
ook voor anderen tot zegen mogen zijn, op-
dat Zijn Naam wordt groot gemaakt en Zijn 
gemeente wordt gebouwd!   

ds. T. van Bruggen, secretaris

april �006
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Boekbespreking

Wijzigingen adresboekje 2005

Blz. �: dhr. J. van Capelleveen (�e penningmeester 
van het hoofdbestuur) is onlangs verhuisd naar: 
Valleistraat 60, 390� RT Veenendaal, tel. 03�8-
5�6930.
Blz. 5: MV “Calvijn” te Amersfoort is opgeheven.
Blz. 5: de nieuwe voorzitter van MV “Onderzoekt 
de Schriften” te Bunschoten is: dhr. H. Ligtenbarg, 
Scholekster �38, 375� NS Bunschoten. Tijdelijk 
moet de correspondentie ook naar hem gestuurd 
worden i.v.m. het verblijf van de secretaris in het 
buitenland.
Blz. 7: MV “Johannes Bogerman”  te Katwijk aan 
Zee heeft een nieuwe voorzitter: ds. D.J. van Ecke-
veld, Boulevard �3, ���5 NV Katwijk aan Zee.
Blz. 9: MV “Guido de Brès” te Sint-Maartensdijk 
heeft bedankt voor het lidmaatschap van de Man-
nenbond.
Blz. �0: voorzitter van MV “Calvijn” te Middelhar-
nis is geworden: dhr. A. Terlouw, Waterweg �3, 
3�4� EJ Middelharnis.
Blz. ��: MV “Sola Scriptura” te Kamerik maakt niet 
langer deel uit van de Streek Gouda. Deze vereni-
ging behoort nu tot de Streek Wilnis e.o. (zie blz. 
�0).
Blz. �5: MV “Onderzoekt de Schriften” (HHK) te 
Elspeet heeft bedankt als lid van onze Bond.
Blz. �9: als tijdelijke secretaris van MV “De Heere 
is mijn Kracht” te Putten fungeert: dhr. J.D. v.d. 
Geer, Beukenlaan 6, 388� CX Putten.
Blz. �0: MV “Schrift en Belijdenis” te Krimpen aan 
den IJssel heeft een nieuwe voorzitter: ds. J.J. Ver-
haar, Noorderstraat 6�, �9�� AC Krimpen aan den 
IJssel.
Blz. �3: MV “Onderzoekt de Schriften” te Ameide-
Tienhoven heeft al enige tijd een nieuwe voorzit-
ter: dhr. A. Westerhout, Prinses Marijkeweg �3, 
4�33 HJ Ameide. Secretaris is geworden: dhr. B.A. 
Monster, Aaksterveld 89, 4�33 GB Ameide.
Blz. �4: de postcode van de heer G.W. Brunsveld 
(woonachtig te Doetinchem), secretaris van MV 
“Johannes Calvijn” te Zutphen, moet zijn: 7009 
KL.
Blz. �4: penningmeester van MV “Onderzoekt de 
Schriften” te Hoge Hexel is geworden: dhr. H. Wes-
sels, Westeinde �43, 767� EM Vriezenveen.
Blz. �6: het bestuur van MV “Onderzoekt de 
Schriften” te Ederveen is als volgt samengesteld: 
ds. A. Beens (tijdelijke voorzitter), Johan Walbur-
glaan �8, 377� KJ Barneveld. Secretaris: dhr. G. 
van Beek, Hoofdweg ��4, 6744 WR Ederveen. Pen-
ningmeester: dhr. N. v.d. Wijde, Azaleastraat �9, 
6744 AD Ederveen.
Blz. 30: secretaris van MV “Filémon” te Grafhorst 
is nu: dhr. Wh. van Regteren, Oosterholtseweg �5, 
8�7� PS IJsselmuiden.
Blz. 3�: MV “Het Anker” te Urk is lid geworden 

van onze Bond. Onze voorzitter heeft deze vereni-
ging in de Vaan al welkom geheten. Deze MV is 
nog niet ingedeeld bij een bepaalde streek. Voor-
zitter is: dhr. A. de Wit, Havelaar 9, 83�� ZA Urk. 
Secretaris: dhr. P. v.d. Oever, Holkenkamp 84, 83�� 
AZ Urk. Penningmeester: dhr. A. v.d. Berg, Fitis �0,A. v.d. Berg, Fitis �0, 
83�� CH Urk.

Wilt u wijzigingen in het adresboekje aan mij 
doorgeven en wijzigingen in het ledenbestand 
van uw vereniging aan het Bondsbureau? Hartelijk 
dank voor uw medewerking!

Ds. T. van Bruggen, secr.
e-mail: dstvanbruggen@solcon.nl

Organisatienieuws

Ze hadden wat te zeggen, Dr. ir. J. van der Graaf, 
uitg. Jongbloed b.v., Heerenveen, paperback, ISBN 
9058�94390. Prijs e �4,50.

Mogelijk krijgt u tegen vader-
dag ook het verzoek een ver-
langlijstje te maken. U weet 
niets te vragen. Dan heb ik 
hier een idee voor u. Een boek 
van Van der Graaf waarin hij 
ons wat te zeggen heeft over 
mannen die zelf wat te zeggen 
hadden. Het is ook boeiende 
vakantielectuur. De onderti-
tel zegt waar het boek over 
gaat, het zijn �5 miniaturen 

over reisgenoten. Mannen die in het leven van 
de schrijver richtinggevend zijn geweest. Er is ook 
één vrouw bij, nl. zijn eigen moeder. Dat is mooi, 
wie geeft je immers meer richting dan je eigen 
moeder? Er is ook een bijdrage over “Jan Rap en 
zijn maat” Een bekende uitdrukking van Abraham 
Kuyper. De schrijver maakt van hen die in de Ned. 
Herv. Kerk bleven en niet met Kuyper de Doleantie 
in gingen, het verbondsvolk in de kerk in de ro-
buuste zin van het woord. Van geboorteleden tot 
“eenvoudige godvruchtige mensen overal in het 
land die soms meer voor de kerk kunnen beteke-
nen dan professoren”.

Niet dat de schrijver tegen professoren is. Ze ko-
men in het boek voor: Van Ruler, Van Niftrik, 
Veenhof, De Bruin, Jonker, Hooykaas, Berkhof en 
Verkuyl.
Die zullen voor veel lezers alleen van naam be-
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Overlijdensberichten

Met droefheid hebben we kennis genomen 
van het overlijden van de heer

GERT TANIS

�5 Jaar is hij een trouw lid geweest van onze 
vereniging.
De Heere vertrooste en sterke zijn vrouw, kin-
deren, klein- en achterkleinkinderen.

 Bestuur en leden van de
 Herv. M.V. „Tolle Lege” te Goedereede

Goedereede, 6 april �006

„De Heere kent degenen die de Zijnen zijn”
� Tim. � : �9

Op Zijn tijd heeft de Heere tot Zich genomen 
ons trouw meelevend lid (oud bestuurslid)

ANTON PIETER JAN DEN BESTEN

in de leeftijd van 6� jaar.

Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn 
waardevolle inbreng op onze vergaderingen. 
Het onderzoek van Gods Woord had de liefde 
van zijn hart. De Heere schenke Zijn troost en 
genade aan zijn vrouw, kinderen, kleinkinde-
ren en verdere familie.

 Bestuur en leden van de
 Mannenvereniging te Schoonhoven

Maart �006

Het valt ons zeer zwaar te moeten berichten, 
dat ons zeer geliefd en hooggeacht lid en be-
stuurder

DIRK KLEIN

van ons is heengegaan en door de Algoede 
Heere werd opgenomen in zijn leeftijd van 78 
jaar. De zekerheid van de hem bereide plaats 
verwoordde hij in de troostrijke uitspraak: „Ik 
weet van Wie ik ben en waar ik heen ga”.

Zijn minzaamheid, zijn wijsheid en kennis en 
zijn betrokkenheid en bewogenheid op onze 
gehele gemeente en vereniging mogen wij in 
ons gemis behouden als een gezegend voor-
beeld en dit moge eveneens tot vertroosting 
zijn voor zijn bedroefde echtgenote en kinde-
ren.

Mannenvereniging ‘Boaz’

Hilversum, maart �006

kend zijn en sommigen niet eens. Toch goed om 
met hen via de schrijver kennis te maken.
Bekenden zijn er echter ook: G. Boer, J.T. Door-
nenbal, L. Blok, W.L. Tukker, L. Kievit, H.G. Abma 
en H. Bout. Vooraanstaande predikanten binnen 
de Herv. Geref. beweging. Ze zijn ons allen ontval-
len en we missen hen. Voor het jongere geslacht 
een mooie gelegenheid om hier met hen kennis 
te maken.
Mogelijk heeft u zelf ook goede herinneringen aan 
één of meer van hen. Minder goede herinneringen 
kan natuurlijk ook. Het waren allemaal mensen 
zoals wij, met zonden en fouten. Wanneer je deze 
verhalen leest, komen die herinneringen weer 
boven. Bij mij tenminste wel. Aan Bout, die mijn 
vader begroef en bij wie ik belijdenis deed en die 
mij op zijn manier les gaf op de catechetencursus. 
Aan Kievit, bij wie we getrouwd zijn. Aan Boer, die 
ik maar één keer hoorde preken en ik kan het nog 
navertellen. Aan Tukker, die op de jaarvergadering 
van de GB in Utrecht iedereen een hand kwam 
geven. Aan Doornenbal en zijn boeken. Van alle 
reisgenoten is een foto geplaatst. 
De hier nog niet genoemde reisgenoten zijn 
de predikanten Bartlema, Buskes, Groenenberg, 
A. Vergunst, Remijn en dr. F. de Graaff de cultuur-
filosoof.
En een Joodse man, Uri Cohen, stichter van het 
Cheider in Amsterdam. Het eerste opstel gaat over 
een andere Jan van der Graaf, grootvader van de 
schrijver en naamgever. En voor hem als een twee-
de vader, één die behoorde tot het zuchtende volk. 
Graag zou ik gaan citeren, maar u kunt beter het 
boek van ��8 blz. zelf kopen of krijgen. Van harte 
aanbevolen, maar dat had u al begrepen.

A.D.G.

„Want het leven is mij Christus
En het sterven is mij gewin”

Fil. � : ��

De Heere heeft tot Zich genomen ons gewaar-
deerd lid

JOHANNES CORNELIS TEEUWEN

in de leeftijd van 7� jaar.

De Heere troostte zijn vrouw, kinderen, klein-
kinderen en verdere familie.

 Bestuur en leden M.V.
 „Onderzoekt de Schriften”
 Gouda

Gouda, �� april �006
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BOND VAN NED. HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

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

ZATERDAG 20 MEI 2006
aanwezig te zijn op de te houden

H U I S H O U D E L IJ K E
V E R G A D E R I N G

in gebouw „De Schakel”, Oranjelaan �0 te Nijkerk. Aanvang 14.00 uur.

 A G E N D A:
   �. Opening door de voorzitter, ds. W. Westland
   �. Jaarverslag van de secretaris
   3. Jaarverslag van de penningmeester/begroting �006
   4. Verslag van de kascontrolecommissie
   5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
    6. Mededelingen
   7. Uitslag verkiezing hoofdbestuursleden
  voorgestelde dubbeltallen:
  �. vac. ds. T. van Bruggen (herkiesbaar)
   ds. T. van Bruggen te ’t Harde
   ds. D. Breure te Bruchem
  �. vac. ds. A.D. Goijert (herkiesbaar)
   ds. A.D. Goijert te Bunschoten
   ds. E. Mijnheer te Westbroek
  3. vac. dhr. M. Post (herkiesbaar)
   dhr. M. Post te Veenendaal
   dhr. G. Dijkgraaf te Uddel
  8. Collecte
  9. Dhr. C. Oosterom: Toelichting Statutenwijziging
 �0. Hoofdelijke Stemming Statutenwijziging
 ��. PAUZE (verkoop referaten)
 ��. Uitslag
 �3. Rondvraag
 �4. Sluiting door ds. T. van Bruggen

 U bent hartelijk welkom! M. Post, �e secr.

P.S. Het gebouw „De Schakel”, Oranjelaan 10 te Nijkerk is vlakbij het station.


