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Woorden	van	Kohlbrugge

“Zal ik in de hemel komen”?

Maar nu rijst er een andere vraag op in het hart 
en wel deze: Al kan ik in de hemel komen omdat 
Jezus Jezus is, zal ik er nu werkelijk komen? en dan 
staat men daar verlegen en verslagen voor: “Zal ik 
in de hemel komen”? Ach, mijn zonden zijn zo 
talrijk, mijn verderf is zo diep, mijn schulden zijn 
zo vele! Neen! Dat is onmogelijk, dat zou te veel, 
te groot zijn, dat kan niet mogelijk zijn! “Maar wie 
is Jezus dan? Wat beduidt het, dat de Schrift Hem 
het Lam Gods noemt? Heeft Zijn 
bloed niet een oneindige waarde? 
Ja, ge hebt gelijk: uw zonden zijn 
vele en het pak is loodzwaar. Maar 
de overlevering verhaalt, dat de 
ezel, toen hij in de ark zou gaan, 
zich voor zulk een zwaar dier zag, 
dat hij meende, dat de brug, die 
alle overige dieren veilig in de 
ark had gebracht, onder hem zou 
bezwijken, zodat Noach nog ge-
weld moest gebruiken om hem binnen te krijgen. 
Wees gij nu echter niet zo dom als dit redeloze 
dier, maar spreek tot de Heere: Heere, Gij zijt Sou-
verein! Als Gij mij verwerpt, dan heb ik niets in te 
brengen, dan heb ik ook niets anders verdiend dan 
voor eeuwig verworpen te worden en ik moet mijn 
eigen vonnis met mijn bloed ondertekenen en 
neemt Gij mij, niettegenstaande dat, aan, dan zal 
het louter genade en barmhartigheid zijn. Maar er 
is een zaak, o mijn Heere en mijn God! en daar kan 
ik geen vraagteken achter zetten: Jezus is dood, of 
Hij leeft, het ene moet waar zijn of het andere, één 
van de twee: òf Hij heeft de zonden gedragen òf 
Hij heeft de zonden niet gedragen; òf Hij heeft al-
les volbracht òf Hij heeft het niet volbracht! Heere, 
Jezus, ik klem mij aan U vast en ik waag het in Uw 
Naam! Hoe kom ik te weten of ik naar de hemel 
ga? Begeert ge dat in waarheid te weten, o, zoek 
dan in Gods Woord, zoek in uw Catechismus!



3

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

Meditatie DS. J.H. LAMMERS

Vaak gebruiken we deze woorden om el-
kaar te troosten en te bemoedigen. Door 
ambtsdragers wordt het vaak gelezen op 
ziekenbezoek. De tekst wordt vaak geschre-
ven op een kaart die we sturen aan iemand 
die in moeilijke omstandigheden verkeert. 
Ook zien we de woorden wel eens op een 
tegel in een huiskamer. We hebben echter 
niet te doen met een losse tekst, alsof het 
zou gaan om een invallende gedachte van 
Petrus. Het neemt een belangrijke plaats 
in in het geheel van de brief. Letterlijk 
schrijft Petrus: “werpende uw bekommer-
nis op Hem”. Het deelwoord wijst op een 
begeleidende houding van iets anders. In 
vers 6 lezen we: “Vernedert u dan onder 
de krachtige hand van God, opdat Hij u 
verhoge te Zijner tijd”. Wie zich vernedert 
onder de krachtige hand van God, werpt 
tegelijk zijn bekommernis op Hem en an-
dersom. 

Met bekommernis wordt bedoeld de nood 
en zorg vanwege de vervolging en de vijand-
schap die wij ondervinden. De lezers van de 
brief van Petrus hebben ermee te maken. 
U bemerkt dat misschien wel in uw leven. 
Anderen nemen u niet serieus, omdat u uw 
vertrouwen stelt op de Heere. Onder bekom-
mernis mogen we nog meer verstaan dan 
alleen verdrukking. Al onze zorgen mogen 
we invullen. Een ziekte. Een handicap. Pro-
blemen in het huwelijk en gezin. Eenzaam-
heid. Verdriet. Doelloosheid. Grote zorgen en 
kleine zorgen. En kleine zorgen zijn soms al 
zo groot. 
Hoe houden we het vol in onze bekommer-
nissen? Het kan soms zo moeilijk zijn. U 
houdt het vol door al uw bekommernis op 
God te werpen. Petrus citeert Psalm 55 : �3: 
“Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u 
onderhouden”. In tijden van verootmoedi-
ging is het zo goed om ons de psalmen te 
herinneren en deze te zingen. De dieptepun-
ten en de hoogtepunten van Gods kinderen 
staan daarin beschreven. 

Tot de Heere mogen we vooral komen met de 
grootste bekommernis, namelijk de zonde. 
Op de achtergrond van elke vorm van ellen-
de staat immers onze afval van God. Waren 
er geen zonden, dan waren er geen wonden. 
De Heere opent onze ogen voor de grootste 
nood van ons leven. Hij doet ons belijden dat 
we vanwege onze zonden vol van kommer en 
verdriet zijn (Psalm 38 : �8 berijmd). 
De Heere laat hen, die tot Hem vluchten niet 
aan hun lot over. Hij heeft Zijn Zoon gezon-
den naar de wereld. Onze bekommernis heeft 
de Heere doen aanlopen op Zijn Zoon. De 
Heere Jezus heeft Zich vernederd onder de 
krachtige hand van God. Hij worstelde in 
Gethsémané en werd gehangen op het kruis 
van Golgotha. Hij werd door Zijn Vader ver-
laten, maar bleef aan Hem vasthouden. Hij 
stortte Zijn bloed uit als Onschuldige voor 
schuldigen. Op Gods tijd is Hij verhoogd. Hij 
stond op uit de dood op de derde dag, ons 
ten goede. 
Om Christus’ wil mogen wij onze bekommer-
nis kwijt raken aan de Heere. Hij heeft voor 
ons de bekommernis gedragen en weggedra-
gen. Ons wordt verzekerd om Christus’ wil: 
“want Hij zorgt voor u”. Letterlijk staat er: 
“Hij bekommert Zich om u”. Hij geeft om u. 
U ligt hem na aan het hart. 
Deze zorg heeft de Heere omdat Hij een Vader 
is voor allen die Hem vrezen. Zij worden tot 
Zijn kind aangenomen. Zij mogen om Chris-
tus wil zeker zijn van de behandeling van een 
kind. Christus werd verlaten, opdat zij niet 
verlaten zouden worden. Een aardse vader 
zorgt in normale omstandigheden goed voor 
zijn kinderen. Toch gebeurt dat in gebrek en 
zwakheid. De Heere zorgt in alle volkomen-
heid voor Zijn kinderen. 
Hij zorgt voor u die in Hem gelooft, ondanks 
uw tekorten en zonden. Er is geen gebied in 
dit leven waar we niet zeker zijn van Zijn 
zorg. Hij zorgt voor u in alle opzichten. Bent 
u bang dat u uw geloof zult kwijt raken? Bent 
u bang voor beproeving en verdrukking? Bent 
u bang voor de dood? Hij doet u belijden: “Al 

“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u”

(� Petrus 5 : 7)
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Bijbelstudie	O.T.

DS. A.D. GOIJERT

Hosea 3 vers 1-5

ging ik ook in een dal der schaduw des doods, 
ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met 
mij” (Ps. �3 : 4). De Heere zegt niet hoe Hij 
voor ons zorgt. We hoeven niet te twijfelen 
aan het feit dat Hij zorgen zal voor ons. Hij 
heeft in het verleden voor ons gezorgd. Hij 

doet dat in het heden. Hij zal dat ook in de 
toekomst doen. Hij zorgt voor u naar lichaam 
en ziel. In leven en in sterven. Straks mag u 
altijd bij Hem zijn. Dan zullen er geen be-
kommernissen meer zijn. Hij zal alle tranen 
van de ogen afwissen.

We beginnen maar weer met de vraag of 
dit wel echt gebeurd is? We sluiten ons aan 
bij hen, die hier een werkelijke gebeurtenis 
in het leven van Hosea beschreven zien. 
Iemand vroeg of ik wel kennis genomen 
had van de andere mening van de Kant-
tekening van de SV en zelfs van Calvijn. 
Dat heb ik uiteraard ook gelezen. De Kant-
tekening zegt “Het is inderdaad alzo niet 
geschied” (Aantek. 5 bij Hosea 1). En Cal-
vijn o.a. “De verklaring dat de profeet een 
vrouw heeft getrouwd die had gehoereerd, 
is al te grof. Het is alsof”. 

Zou de prediking van Hosea niet veel beter 
zijn overgekomen wanneer het inderdaad 
wel zichtbaar was voor iedereen?
Mag je het wel eens oneens zijn met de Kant-
tekening en zelfs met Calvijn?
Laten we in deze discussie niet te veel tijd ste-
ken en lezen wat er staat.
In zijn ongelukkig huwelijk met Gomer geeft 
hij een zichtbare prediking van de onbegrij-
pelijke liefde van de HEERE voor Zijn ontrou-
we volk. Wij begrijpen Hosea niet, maar we 
begrijpen de HEERE al helemaal niet. Mooi 
wat Wulfert Floor, de landbouwer uit Drieber-
gen zegt: “In zijn boek vind ik vele zaken zo 
hoog en diep, dat mijn verstand er geenszins 
bij reiken kan”.
“Ga weder heen, bemin een vrouw”. Zou hier 
ook nog een andere vrouw bedoeld kunnen 
zijn? J. Westerink denkt aan dezelfde vrouw 
om de volgende redenen:
�. De beschrijving van de vrouw past precies 

bij Gomer.

�. Ondenkbaar dat hij een andere vrouw 
moet beminnen. Welke boodschap moet 
er dan voor Israël in zo’n verhouding zit-
ten?

3. Hosea weet wel over wie het gaat, ook zon-
der vermelding van de naam.

Het ligt het meest voor de hand om hoofdstuk 
3 te zien als vervolg op hoofdstuk �. Het gaat 
om dezelfde Gomer. Hosea krijgt opnieuw 
opdracht van de Heere een symbolische han-
deling te verrichten. Hij moet dezelfde on-
trouwe vrouw Gomer weer liefhebben. Dat is 
niet in strijd met Deut. �4 : 4. Daar gaat het 
om een officiële echtscheiding.
Vgl. Deut. �� : �� en Jes. 50 : �.
Het is met Gomer van kwaad tot erger gegaan. 
Ze ging telkens op stap met andere mannen, 
maar op zekere dag kwam ze helemaal niet 
meer thuis. Het weglopen van Gomer moet 
hebben plaatsgevonden tussen de hoofdstuk-
ken � en 3.
Voor Hosea een mooie kans om van haar af te 
komen, zou je kunnen denken. Ze heeft zelf 
haar man en niet te vergeten haar drie kin-
deren verlaten en zo een einde gemaakt aan 
haar huwelijk.
Hosea moet echter van de Heere achter die 
wegloopster aan gaan. Hij moet haar blijven 
beminnen. Om haar geven, terwijl ze duide-
lijk niet gaf om hem. Ze gaf hem het nakij-
ken! Hosea gehoorzaamt de Heere. Laat de 
mensen maar praten. De liefde drijft hem. 
Wie kan de ware liefde begrijpen? Volharden-
de liefde, ondanks overspel?
Zo is het nu bij de Heere ook. Hij bemint de 
kinderen van Israël, terwijl ze de afgoden die-
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nen en opgaan in heidense offerfeesten. De 
flessen der druiven zijn de wijnflessen die 
zorgden voor dronkenschap bij de maaltijden 
ter ere van de afgoden. Andere vertalingen 
druivenkoeken, lekkernijen. Wat wij hier bij 
de Heere zien is eenzijdige liefde, veel geduld 
en verbondstrouw.
Hosea lijkt op de Heere. Een kind lijkt op va-
der.
Hosea neemt geen andere vrouw in haar 
plaats. De Heere geen ander volk.
Calvijn: “Schandelijke ondankbaarheid van 
het volk en oneindige goedheid van God”.
Gods liefde is sterker dan de ontrouw van 
Zijn volk.
Zo gemakkelijk werd het Hosea niet gemaakt 
Gomer weer terug te krijgen. Hij moet haar 
opsporen. Vragen: “Hebben jullie soms mijn 
vrouw gezien?” Zo loopt de Heere Zijn ver-
bondsvolk na. Hij zoekt haar om haar geluk-
kig te maken. Hij heeft het goed met zondige 
mensen voor.
Gomer is aan lager wal geraakt. Het was bij 
die andere mannen tenslotte toch tegenge-
vallen. Waar de ware liefde ontbreekt valt 
het altijd tegen. Avontuurtjes gaan ook weer 
vervelen. Gomer moest zich verkopen om als 
slavin aan kost en inwoning te komen.
Zie de gelijkenis van de verloren zoon.
Als Hosea zijn wettige vrouw wil terugkrijgen, 
dan moet hij haar loskopen. Het gaat hier om 
een werkelijke transactie in geld en natura. 
Totaal voor 30 zilverlingen. De slavenprijs, 
zie Ex. �� : 3�. 
De 30 zilverlingen, die Judas Iskariot voor het 
verraad van Jezus van de overpriesters ont-
ving, brengt men dikwijls i.v.m. de prijs voor 
een slaaf (Matth. �6 : �4-�6). Het gaat dus om 
de laagste prijs, die voor een mensenleven be-
taald moest worden.
Hosea krijgt haar mee en neemt een tucht-
maatregel. Ze moet maar eens in afzondering 
gaan om zo tot nadenken te komen. Huisar-
rest!
De HEERE brengt de Zijnen in de afzondering 
van de ballingschap. Hij kan niet hebben dat 
ze slaven zijn van de Baäls. Hij wacht op haar 
wederliefde. Op haar bekering.
Gomer moet ontdekken wie Hosea voor haar 
is en verlangen krijgen naar hem.

In Babel moet ze leven zonder de afgoden 
van Kanaän (offer en beeld), maar ook zonder 
de dienst van de God der goden en zonder ei-

gen land en koning. Het zelfstandig volksbe-
staan zal zowel naar zijn wereldlijke als naar 
zijn godsdienstige zijde een einde hebben. Ze 
kunnen geen wettige en geen onwettige of-
fers meer brengen.
Dit is opvoedkundige liefde van de Heere. Zo 
doen ouders het ook wel eens. Het volk moet 
weer naar de Heere gaan verlangen en Hem 
alleen willen dienen. De Heere maakt plaats 
voor Zichzelf. Hij wacht op Zijn volk zoals 
een vader op zijn zoon. Totdat het volk zich 
bekeren zal tot de Heere, hun God.
De proeftijd heeft succes. 
Na vele dagen, vers 5.
Het duurde wel 70 jaar, Jer. �9 : �0.
De terugkeer van Israël tot de Heere is gevolg 
van Gods initiatief. Het luidt het begin in van 
de nieuwe heilstijd… 
Vgl. � : �0-��, � : �5-��.
Vrezend zullen ze komen. Bevend, nog wat 
angstig omdat ze Hem zo lang ontrouw zijn 
geweest, maar toch ook vertrouwend op Zijn 
goedheid. Vol ontzag. Ps. �30 : 4. Wie beeft er 
voor Gods heil? De bekeerde of onbekeerde? 
“Onbekeerden misbruiken Gods goedheid of 
zij accepteren het als vanzelfsprekend” (Veld-
kamp).
De bekeerde begrijpt het niet, dat God zo 
goed voor hem is. Van de goedheid van de 
Heere, de bron van alle zegen, Jer. 3� : ��, 
heeft het volk meer te verwachten dan van 
alle Baäls samen. De HEERE, hun God gaan ze 
zoeken en David, hun koning. Het Davidisch 
koningshuis. David zelf was al lang weg. De 
door God gezalfde. In het laatst der dagen is 
dat Christus. Bij David kunnen we denken 
aan de Messias. Vandaar de hoofdletter in de 
SV. Vgl. Jer. 30 : 9. Eze. 34 : �3 en 37 : �4.
Christus is eeuwig Koning, Ps. 89 : 36-38. 
Hij is Davids ware Zaad en grote Tegenbeeld. 
Deze David heeft Israël lang verworpen en de 
meesten nog steeds. Eindelijk zullen ze Hem 
zoeken en met Thomas, een Messiasbelijden-
de Jood, roepen: “Mijn Heere en mijn God”.
Tenslotte bij dit hoofdstuk nog een keer Wul-
fert Floor: “Ik geloof evenwel zeker, dat deze 
belofte haar vervulling nog te wachten heeft 
en dat alzo de Joden nog tot het christendom 
bekeerd zullen worden. God heeft met dit 
volk nog iets groots voor. Zie Rom. ��. Voorts 
raad ik elk uwer aan, om over de bekering der 
Joden eens aandachtig te lezen, hetgeen daar-
over geschreven is door de grote W. à. Brakel 
in zijn Redelijke Godsdienst”.
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Hosea 4 : 1-5
Het opschrift boven het hele hoofdstuk geeft 
de inhoud goed weer: “God bedreigt Israël 
ernstig en Juda wordt gewaarschuwd”.
De kinderen van Israël, het volk van de �0 
stammen, worden opgewekt om het Woord 
van de HEERE, via Hosea, te horen. God 
klaagt hen aan. Hij voert een rechtzaak tegen 
Zijn volk. Hij is Aanklager en Rechter tege-
lijk.
In het land is godsdienstig en zedelijk niets 
meer goed. Zie maar in vers � en �. We heb-
ben hier een toespeling op de Tien Geboden. 
Een bewijs dat Gods Wet bekend was bij het 
volk. Het ontbreekt aan ware kennis van God. 
Dat heeft grote gevolgen. Zie ook vers 6 en 
�4. welke kennis is hier bedoeld? Geen ver-
standelijke, maar God kennen met het hart. 
Het gaat om een persoonlijke relatie. Geeste-
lijke gemeenschap. Omgang met de Heere. 
Met God rekenen, vgl. � : �9.
God laat Zich kennen. In Zijn Naam (Ex. 3). 
In Zijn Zoon. In Zijn dienst. Over zoveel on-
gerechtigheid moet het Godsgericht wel ko-
men. Israël vraagt er zelf om. Wie dan niet 
horen wil, moet maar eens voelen. Een grote 
droogte zal alles verwoesten, vgl. Joël �.
Dit alles als straf op de zonde. Daardoor komt 
er rouw over het land, vgl. Rom. 8 : �9v. Het 
volk verstaat het niet. Vooral de priesters 
verzuimen hun plicht. Zij hebben wel de 
grootste schuld. Het zijn afgodspriesters i.p.v. 
priesters van de Heere, die het goede voor-
beeld geven.
Het volk zal struikelen bij dag, terwijl je dan 
alles goed kunt zien. De dag zal echter wor-
den als de nacht. De valse profeten zullen 
met hen omvallen.
Uw moeder in vers 5 is het volk,  vgl. � : � en 
kwelen in vers � is verkwijnen.
Het is duidelijk dat de profeet in dit hoofd-
stuk niet meer spreekt over zijn huwelijk, 
maar hij blijft wel het beeld van de ontucht 
gebruiken voor de ontrouw van het volk t/o 
de Heere.

6-10
Israël mist de rechte kennis van God. Vgl. Jes. 
5 : �3 „wetenschap”. Door eigen afkerigheid 
van God, maar ook door de falende priesters, 
zie 5 : �. Zij hebben het volk niet goed onder-
wezen. Hen treft het verwijt, dat Israël om die 
reden verdelgd wordt in het komend gericht. 

Vers 6 is vaak verkeerd uitgelegd. De profeet 
bedoelt hier geen uiterlijke kennis. Het is wel 
waar dat mensen weinig (meer) van de Bij-
bel weten, maar daarover gaat het hier niet. 
Ondanks alles blijft de Heere zeggen: “Mijn 
volk”. Ook in vs. 8 en ��. Blijven vader en 
moeder ook niet zeggen: ons kind, al is het 
dwars?
Het over de priesters uitgesproken gericht is, 
dat Hij hen uit het priesterambt zal zetten en 
hun zonen er niet toe zal roepen. Dit is ook 
letterlijk vervuld. Gods Woord komt altijd 
uit. Voor hun eer komt schande in de plaats.
Wanneer zij het zond(e)offer eten, eten zij 
eigenlijk de zonden van het volk. Volgens Lev. 
6 : �4v. en �0 : �7 hadden de priesters recht 
op het vlees van het zondoffer, maar deze 
priesters zijn heel hebzuchtig. In plaats van 
de mensen tegen de zonden te waarschuwen, 
zagen zij graag dat er veel gezondigd werd. 
Dan kwamen de Israëlieten immers vaak hun 
zondoffers brengen. En er werd al zo veel ge-
zondigd. Onder het mom van de dienst aan 
de Heere hun God, dienden zij de Baäls.
De priesters profiteerden ervan.
Zij verdienen aan de godsdienst. Zij leven er 
goed van. Onze Hogepriester is aan de zon-
den van het volk gestorven, deze priesters 
leven er van. Wat een verschil!
Zo volk, zo priester. Het omgekeerde ook: zo 
priester, zo volk. Gods gericht zal over beide 
komen. Zij zullen eten zonder verzadiging. 
Vgl. Micha 6 : �4, Job �0 : �4.
En al werden kinderen bij het plegen van on-
tucht niet begeerd, zij waren er wel het gevolg 
van. Nu wordt gedreigd met kinderloosheid. 
Voor Israël was dat een vreselijke straf. 
De Heere hebben ze verlaten en geestelijke 
hoererij gepleegd. Met de afgoden die geen 
goden zijn. Ook in dit hoofdstuk is sprake 
van deze vorm van hoererij: �0, ��, ��, �3, 
�4, �5 en �8. Afgoderij in vers �3, �7 en �9.

11-14
Dit gedeelte beschrijft de zondige offerdienst. 
Israël is aan de heidenen gelijk geworden. 
Ook al noemen ze nog de Naam. Dit is syn-
cretisme, vermenging van godsdienst.
Met het offeren gaat zinnelijk genot gepaard. 
Dat neemt eerst het hart in beslag en de rest 
volgt vanzelf. Vgl. Spr. 4 : �3; Joh. 8 : 34. De 
combinatie van ontucht en drankmisbruik is 
altijd en overal.
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Hosea richt zich tegen waarzeggerij. De toe-
komst wordt voorspeld d.m.v. stukken hout. 
Vgl. Jes. 44 : �3v. en Jer. �0 : 3. Zonde is altijd 
verslavend. Het went. Het hoort er bij. Sata-
nische machten binden een mens. Wel blijft 
een mens zelf verantwoordelijk.
Door heel het land heen waren offerplaatsen 
gebouwd. Het bekende roken op de hoogten. 
Zie Eze. 6. Toppen van bergen en heuvels 
werden in de oudheid vaak gezien als woon-
plaats van de goden. Daar stichtte men graag 
heiligdommen. Ze zijn bijv. in Turkije en 
Griekenland nog te zien.
Onder heilige bomen op de hoogten vonden 
seksuele uitspattingen plaats. Overspel onder 
de groene bomen, vgl. Jer. � : �0, Deut. �� : 
�v. Israël pleegde er letterlijke en figuurlijke 
ontucht. Daarop stond de doodstraf, Lev.  
�0 : �0.
Aan deze godsdienstige prostitutie gaven zich 
mannen en vrouwen over. Zie � Kon. �4 : �4. 
Hier zijn alleen de vrouwen bedoeld. De aan 
ontucht gewijden. Vgl. Gen. 38 : �� en Lev. 
�9 : �9. Men is verheidenst en God vergeten.

15-19
Nu let de Heere ook op Juda. Voor hen be-
stond er slechts één wettige plaats van ere-
dienst, de tempel in Jeruzalem. Hosea waar-
schuwt: doe niet mee aan de zonde van Israël! 
Waar je immers mee omgaat, daar raak je ook 
mee besmet. Juda: kom dus niet in Israël! Ga 
niet naar Gilgal en Bethel. Middelpunten van 
eigenwillige godsdienst, vgl. Amos 5 : 5. Er 
waren meer plaatsen met de naam Gilgal. 
Bethel herinnert aan Jacob. Bethel=Godshuis 
is verworden tot Beth-Aven=afgodshuis. Daar 
mocht je niet zweren en zeggen: “Zo waar de 
Heere leeft”, vgl. Amos 8 : �4. Dit recht, je 
mocht wel zweren bij Gods Naam, heeft Is-
raël verspeeld. Voor zweren zie o.a. Deut. 6 : 
�3 en �0 : �0, Jer. 4 : � en zondag 36 en 37 HC 
en de daarin genoemde teksten.
Voor je het weet doe je mee aan afgoderij, on-
tucht en dronkenschap. Dan volg je het god-

deloze voorbeeld. Zonde is als een besmette-
lijke ziekte. 
Weer wordt hier de zonde van Israël getekend. 
Israël naar Efraïm genoemd, de belangrijkste 
stam. In Hosea 36x. Zoals een onwillige koe 
niet langer aan de leidsels wil lopen en het 
juk afwerpt, zo weigert Israël zich langer aan 
de leiding van de Heere te onderwerpen. Het 
vindt de banden te knellend en het juk van 
de gehoorzaamheid te zwaar.
Dat de Heere hen de ruimte laat, betekent 
geen voordeel, maar oordeel. Het is niet mooi 
wanneer de Heere je je zin geeft. Denk aan 
een kind dat zijn zin moet hebben en krijgt. 
“De ruimte lijkt wel plezierig. Het zijn niet al-
leen jonge mensen, die er naar snakken eens 
weg te komen uit de strakke teugels van God. 
De kerklucht is te benauwd. De mazen van 
de inzettingen van de Heere moeten eens wat 
verwijd worden. Men moet er eens uit kun-
nen glippen. Op de brede weg is er ruimte”. 
(Veldkamp)
Vrijheid betekent gebondenheid en onder-
gang.
Is de zin: “De HEERE zal hen weiden, als een 
lam in de ruimte”, vers �6, positief of nega-
tief bedoeld?
Verschil in uitleg.
Wel een mooie gedachte is deze. Er is nog een 
weg terug. De Heere zal Zijn schapen weiden 
als een Herder. Hij houdt ze in het oog, want 
Hij heeft ze nog op het oog. Hij laat ze niet 
zomaar gaan. Dan kun je denken aan Ps. ��9 
: 88 berijmd. Anders: Israël kan niet verwach-
ten dat de Heere nog hun goede Herder wil 
zijn.
Tenslotte zal de Heere hen loslaten in de bal-
lingschap. De offers zullen hen niet helpen. 
Een effectloze cultus was het ergste wat een 
oosterling zich denken kon. Schilden zijn 
waarschijnlijk vorsten. Vgl. Ps. 47 : �0.
Haar schaamteloos gedrag is een grote schan-
de. Deze vrouw (Israël) is bezield door de geest 
van ontucht en zal als oordeel van God worden 
weggevaagd door een stormwind. De vleugels 
van de wind vgl. Ps. �8 : �� en �04 : 3.

�. Gelooft u in liefde en vergeving ondanks overspel. Bij God en bij mensen?
�. Kunt u nog eens wat doorspreken over loskoping?
3. Deelt u de mening van o.a. Brakel, Floor en ondergetekende over de toekomst van 

Israël? Heeft u wellicht een andere visie op Israël? Heeft de Israëlzondag zin? ??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:
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Bijbelstudie	N.T.

DS. P. VAN DUIJVENBODEN

Christus, het Beeld van God

(Kol. 1:14-18)

Inleiding

Paulus heeft (via Epafras) gehoord van de 
nieuwe gemeente van de Heere Jezus te Ko-
losse. Zelf is hij er (voor zover we weten) 
nooit geweest. Toch laat Paulus direct we-
ten dat hij dankbaar is voor de ontwikke-
lingen in Kolosse (1:3). Hij dankt en prijst 
de Heere voor Zijn werk onder hen. Hij 
laat weten dat hij voor ze bidt (1:9v). Hij 
bidt dat ze mogen groeien in de kennis van 
God en Zijn wil, dat ze daar waardig zul-
len wandelen. Dat de Heere hen kracht zal 
geven, iedere dag weer. Dat ze een leven in 
dank zullen kennen aangaande de HEERE 
Die hen trok uit de macht der duisternis 
tot het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon 
(1:13).

Wat te vinden is in Hem (1:14)

‘In Dewelken wij de verlossing hebben, door 
Zijn bloed, namelijk de vergeving der zon-
den’. Nu Paulus de Heere Jezus (‘de Zoon’) ter 
sprake heeft gebracht, gaat hij verder door de 
centrale plaats van de Heere Jezus aan te ge-
ven. Paulus spreekt hier inclusief (‘wij’). Pau-
lus bedoelt hiermee zichzelf, Timotheüs als 
mede-auteur (en misschien ook de anderen 
in zijn directe omgeving) en de Kolossensen. 
In Hem ‘hebben wij’. Hier is voor Paulus geen 
onzekerheid. Ook niet taal van de toekomst. 
Zo van; ‘wij zullen krijgen’. Het is de taal van 
het geloof. De taal waar het hart door Gods 
Geest ‘amen’ op zegt. Taal waar het ongeloof 
‘nee’ tegen zegt. 
In Hem hebben wij ‘de verlossing door Zijn 
bloed’. De grondbetekenis van het woord 

verlossing betekent ‘loskoping’. Het wordt 
gebruikt om de praktijk van het vrijkopen 
van slaven aan te geven. Hier bedoelt Paulus 
de ‘staat’ aan te geven waarin zij verkeren. 
We hebben de ‘loskoping’ door Zijn bloed 
(Zijn kruisdood). De nadruk ligt op het feit 
dat de Heere Jezus Degene is Die hen losge-
kocht heeft. Degene waardoor ze kunnen 
zeggen ‘losgekocht te zijn’. In Hem en in 
Zijn bloed is ook de ‘vergeving der zonden’. 
Het begrip ‘zonde’ wordt (vrees ik) onder ons 
nogal eens abstract gebruikt. Voor Paulus wa-
ren zijn zonden heel concreet. Het waren die 
keren dat hij tegenover de Heere zijn doel 
gemist had, die keren dat hij zich tegen God 
verzet had, die keren dat hij eigen wegen ge-
gaan was. Iedere zonde ‘nestelt’ zich als het 
ware tussen mij en de Heere. Ze maken dat 
er afstand komt. Vergeving (het grondwoord 
betekent letterlijk optillen, wegnemen, laten 
vervallen) betekent dat datgene wat schei-
ding maakt tussen de Heere en mij wegge-
nomen wordt. In en door het bloed van de 
Heere Jezus worden mijn zonden vergeven, 
opgetild en weggedaan. Zo schildert Paulus 
de centrale betekenis van de Heere Jezus als 
het gaat om verlossing en vergeving.

Wie Hij is (1:15)

‘Dewelken is het Beeld van de onzienlijke 
God’. Hier raakt Paulus aan een onderwerp 
wat verderop in de brief uitwerking krijgt. 
Paulus zal duidelijk maken dat mensen zich 
niet moeten laten verleiden door ‘schijnbaar 
logische beweegredenen’ (�:4) en filosofieën 

4. Israël kende de Heere niet. Kennen wij de Heere? Hoe komt een mens aan die kennis? Kent 
de Heere ons?

5. Wat moet je van het kerkvolk verwachten wanneer de ambtsdragers het verkeerde voorbeeld 
geven? Geldt dit ook voor hun gezinsleden? En voor leden van de mannenvereniging?
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(�:8) die wegen zouden zijn tot God naast 
Christus. In dit deel van de brief zet Paulus de 
Heere Jezus neer als de meest centrale figuur 
in Wie ‘alles te vinden is’ (�:�9). Dat doet 
hij door een lied te citeren dat waarschijn-
lijk bekend was onder de gemeenten van het 
Nieuwe Testament. Hij, de Heere Jezus, is het 
Beeld van de onzienlijke God’. Het feit dat 
God niet te zien was, was ook voor wijsgeren 
en denkers een gegeven. Het gaf ze de ruimte 
om eindeloos te speculeren over de vraag hoe 
de aarde en het heelal ooit zijn ontstaan. Wie 
de ‘eerste Beweger’ was, de Oorsprong van 
alle dingen. Voor hen behoorde deze ‘on-
zichtbaarheid’ tot het wezen van deze God. 
Ze waren bezig met de vraag hoe je meer 
te weten kon komen over deze God. Welke 
wegen je kon bewandelen om in contact te 
komen met deze ‘onzienlijke God’. Het is an-
dere taal dan die van de Bijbel. Daar is het 
feit dat we de Heere niet (meer) zien vooral 
een gevolg van de zonde. We hebben ons van 
God ‘vervreemd’. We kennen Hem niet meer. 
Dat we over Hem moeten speculeren is geen 
lot, maar schuld. 
Ook de Bijbel erkent dat we de Heere niet 
zien (Joh. �:�8a). Paulus maakt echter dui-
delijk dat de God Zich wel degelijk kenbaar 
maakt in Zijn Zoon. Hij is het ‘Beeld’ van de 
onzienlijke God. Hier wordt niet zozeer be-
doeld dat de Heere Jezus, net als Adam en 
Eva, geschapen is naar het ‘beeld van God’ 
(dat is Hij ook). Nee, Paulus bedoelt dat we 
in Hem God kunnen zien. Hij is Zijn Beeld. 
Het ligt in directe lijn met de uitspraak van 
de Heere Jezus als Hij zegt; ‘wie Mij heeft ge-
zien, heeft de Vader gezien’ (Joh. �4:9b). Wij 
hoeven geen ‘beelden’ van God te vormen 
in ons hoofd, zoals de denkers uit die dagen 
deden (en velen in onze tijd). We mogen op 
Hem zien. In Hem zien we Wie de Heere is. 
In Hem (het Woord) heeft God de Vader Zich 
helemaal uitgesproken. Hij is Zijn Beeld. 
‘De Eerstgeborene aller creaturen’. Eerst 
spreekt Paulus over de centrale rol van de 
Heere Jezus in de verlossing. Dan maakt hij 
duidelijk hoe Hij staat tegenover de Heere 
in de hemel (onzienlijke God). Nu bespreekt 
hij Zijn verhouding tot de schepping en de 
machten binnen die schepping. Je zou kun-
nen zeggen; Zijn verhouding tot de kosmos. 
Kosmos betekent letterlijk orde en duidt aan 
dat God in de schepping ‘orde’ heeft aange-
bracht in de chaos. Wel, de Heere Jezus en 

Zijn werk hebben een ‘kosmologische beteke-
nis’. Hij is om te beginnen de ‘Eerstgeborene’ 
aller creaturen. Het gaat hier zowel om een 
rangorde als volgorde t.o.v. alles wat gescha-
pen is. Met ‘Eerstgeborene’ bespreekt Paulus 
niet allereerst de relatie van de Heere Jezus 
tot God Zijn Vader, maar de relatie tot alles 
wat geschapen is. Dan is Hij de Eerste. Dan 
staat Hij aan het begin (volgorde). Dan staat 
Hij bovenaan (rangorde). Niets in de schep-
ping komt boven Hem. 

Hij is de Schepper (1:16, 17)
‘Want door Hem zijn alle dingen geschapen’. 
Ik roep in herinnering dat Paulus later zal 
spreken over ‘andere wereldbeschouwingen’ 
en het feit dat de Kolossensen zich daar niet 
door moeten laten (ver)leiden of in verwar-
ring brengen. Hier ligt hij de ‘christelijke’ we-
reldbeschouwing neer. De Heere Jezus, hun 
Verlosser, het Beeld van de onzienlijke God, 
is ook de Schepper. Het is taal over de Heere 
Jezus die we ook tegenkomen in de proloog 
van het evangelie naar Johannes. Daar zegt 
Johannes; ‘alle dingen zijn door Hetzelve ge-
maakt, en zonder Hetzelve is geen ding ge-
maakt dat gemaakt is’ (Joh. �:3). 
Het gaat dan werkelijk om ‘alle dingen’. Of 
die nu in de hemel zijn, of op de aarde. Of 
het nu gaat om de dingen die we zien, of om 
de dingen die we niet zien. ‘Hetzij tronen, 
hetzij heerschappijen, het zij overheden, het-
zij machten’ (�:�6b). Ongetwijfeld zijn deze 
termen voor de lezers van Paulus niet on-
bekend. Voor ons ligt dat anders. We weten 
niet zo goed waar Paulus nu precies op duidt. 
Tronen en heerschappijen doen denken aan 
aardse machthebbers. De mensen uit die tijd 
hadden te maken met heersers (tronen) die 
heerschappij over hen voerden. Het ene na 
het andere rijk nam bezit van Klein-Azië. 
Als Paulus hen deze brief schrijft, zijn het de 
Romeinen die de scepter voeren. Overheden 
(letterlijk staat er ‘die aan het begin staan’) en 
machten (letterlijk ‘volmachthebbers’) doet 
wat meer denken aan ‘onzienlijke’ mach-
ten die invloed uitoefenen op het bestaan. 
In het volgende hoofdstuk (�:�5) komen ze 
weer terug en duidt Paulus ze aan als over-
wonnen door het kruis. Veel minder dan de 
mensen toen hebben wij een antenne voor 
de ‘onzienlijke machten’ die er zijn. Paulus 
duidt ze aan als reëel, ze bestaan. Hij brengt 
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ze echter niet ter sprake als machten naast de 
Heere Jezus die op hun manier ook manifes-
taties van God zijn en mogelijk ook wegen 
tot God. Nee, ze staan onder de Heere Jezus. 
Hij heeft ze geschapen. Tussen Hem en deze 
machten is de afstand die er is tussen Schep-
per en geschapene. Hij staat er boven. Er is 
geen macht op deze wereld, of we die nu zien 
of niet, waar Hij niet boven staat. 
Sterker nog, ze zijn ‘tot’ Hem geschapen. Of 
het nu gaat om de grote hemellichamen (zo-
als de zon en de maan), of om het kleinste 
bloemetje ergens in het bos wat niemand 
ziet, ze bestaan vanwege Hem. Zo groot is 
Zijn plaats. Alles wat we ontmoeten in de 
schepping komt voort uit Zijn hand en is 
in Zijn hand. ‘Hij is voor alle dingen en alle 
dingen bestaan te zamen door Hem’(�:�7). 
De kanttekenaren betrekken dit ‘voor’ op de 
volgorde. Eer dat één van deze machten er 
was, was Hij er al. Het doet denken aan het 
spreken over de wijsheid uit Spr. 8:��v. Cal-
vijn betrekt dit vers op de onderhouding van 
alle dingen door Hem. Letterlijk staat er; ‘alle 
dingen hebben in Hem hun (juiste) plaats’. 
Zonder Hem hebben ze geen bestaan, geen 
doel, geen toekomst. 

Zo legt Paulus zijn wereldbeschouwing neer. 
Hij weet wat er aan ‘zienlijke machten’ is, 
klein en groot. Hij weet wat er aan ‘onzien-
lijke machten’ is. Zij behoren allen tot het ge-
schapene. Hij is de Schepper. Ze danken hun 
bestaan aan Hem. Hij was er voor zij er wa-
ren. Ze danken hun voortbestaan aan Hem. 
Ze staan onder Hem, zoals al het geschapene 
staat onder de Schepper. 

Een troostvolle betekenis
De eerste betekenis voor de Kolossensen is 
dat zij niet op zoek hoeven naar machten 
en krachten naast de Heere Jezus. Wie tot 
Hem nadert, nadert tot God Zelf. Machten en 
krachten naast Hem geven geen ‘secundaire’ 
mogelijkheid om tot God te naderen. Sterker 
nog, Hij is de Weg (Joh. �4:6), Hij is het al-
leen.
Tegelijk leren de Kolossensen dat de mach-
ten en krachten Hem ondergeschikt zijn. Dat 
geldt de machten die hen bedreigen. Naast 
de Heere Jezus hoeven ze ook niet op zoek 
naar machten die hen beschermen moeten of 
die mogelijkheden hebben om hun bestaan 

positief te beïnvloeden. Hun leven is in Zijn 
hand. 
Heel de schepping is in Zijn hand. Er is geen 
plaats waar Hij geen macht uitoefent. Dat is 
toch heerlijk om te weten. Wie dit weet be-
grijpt de Duitse matroos die uiteindelijk de 
grondeloze zee beschreef als ‘de holte van Zijn 
hand waarin ik ontvangen word als ik weg-
zink’ (Gorch Fock). Het is de hand waarin ik 
immers ook gegraveerd ben. We zijn daarom 
nooit uitgeleverd aan het noodlot. De krach-
ten van de natuur kunnen Zijn raad niet ver-
storen. Niet dat we nu begrijpen waarom we 
soms zien hoe verwoestend de krachten van 
de natuur kunnen zijn. Als we soms zien dat 
velen sterven als gevolg van een aardbeving, 
een vulkaanuitbarsting of een epidemie. In 
dat alles weten we dat het Hem nooit uit de 
hand loopt en deze machten aan Hem onder-
worpen zijn. 
Dat is ook wat we zien in het optreden van de 
Heere Jezus. Dit schriftgedeelte lijkt onze ‘ge-
wone’ wereld te ontstijgen en lijkt het te heb-
ben over de grote dingen die zich achter en 
boven onze bestaanshorizon afspelen. Maar 
als we nu zien wat de Heere Jezus deed, komt 
het dichtbij. Moesten ziekten niet wijken 
als Hij een woord ter genezing sprak? Vielen 
demonen niet sidderend aan Zijn voeten? 
Deelde Hij niet van weinig broden zoveel als 
Hij nodig had om velen te voeden? Was Hij 
het niet Die de zee dwong toe te laten dat 
Hij op haar liep? Sprak Hij niet één woord en 
de wind en de zee kwamen tot kalmte? Was 
niet uiteindelijk ook de duivel machteloos te-
genover Hem? Al die machten en krachten 
die onze (levens)geschiedenis lijken te bepa-
len zijn uiteindelijk aan Hem onderworpen. 
Deze troost ontstijgt me niet, maar mag me 
op mijn knieën brengen en maken dat ik heel 
mijn leven met Hem deel en mijn nood bij 
Hem breng. Het brengt Hem nooit in verle-
genheid. Hij staat er boven. 
Ligt in deze woorden ook niet de betekenis 
dat Hij mij geschapen heeft? Dat klaagt me 
aan de ene kant aan. Ik ben ook door Hem 
en tot Hem geschapen. Ook ik heb mijn 
plaats ontvangen door Hem. Is het dan niet 
verschrikkelijk als ook van mij geldt: ‘Hij is 
gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben 
Hem niet aangenomen’ (Joh.�:��)? Ik weet 
het, dat geldt allereerst het volk Israël. Maar 
ook in de proloog van Johannes horen we dat 
hij heel de schepping op het oog heeft. Daar-
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mee ook alle schepselen. Daarmee ook mij. 
Daarom noemt de Heere Jezus het zo’n grote 
zonde als we niet in Hem geloven (Joh. �6:9). 
Hij is immers onze Schepper.
Aan de andere kant mag ik dit in gedachten 
houden wanneer Hij mij roept. Ik word niet 
door ‘een vreemde’ geroepen, maar door Hem 
in Wie mijn bestaan haar oorsprong vindt. 
Daarom heeft bekering ook het karakter van 
‘thuis’ komen. Daarom heeft het geloof het 
karakter van een herstelde relatie die eens een 
breuk onderging door ongeloof. Ook ik ben 
‘tot’ Hem geschapen. Hij heeft een doel met 
mij. Prachtig wordt dat verwoord door Paulus 
in Rom 8:�9 als hij zegt; ‘want die Hij tevoren 
gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren veror-
dineerd het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig 
te worden, opdat Hij de Eerstgeborene zij on-
der vele broederen’. 

Een afgrenzing
Hier ligt ook een boodschap voor hen die in 
willen dringen in de geheimen van de schep-
ping. We denken aan de onvermoeide inzet 
van wetenschappers. Wie de vragen van de 
schepping doorgronden wil en zoekt naar de 
macht waardoor alles ontstaan is, moet bij 
Hem zijn. Alle wetenschap buiten Hem leidt 
niet tot ware kennis. De dichter van Ps. ��� 
wist het al, het is vandaag nog even waar; ‘De 
vreze des HEEREN is het beginsel der wijs-
heid’ (Ps. ���:�0a).
 

Het Hoofd van de gemeente
(1:18)
‘En Hij is het Hoofd van het lichaam, name-
lijk de gemeente’. De eerste betekenis van 
deze woorden voor de gemeente van Kolosse 
is dat Deze, Die Paulus zojuist beschreef in 
Zijn allesomvattende betekenis, haar Hoofd 
is. Wat heeft ze dan nog meer nodig. Met 
name in vers �9 zal Paulus dat toespitsen 
(maar daarover een volgende keer).

Paulus gebruikt hier het beeld van het Hoofd 
(de Heere Jezus) en het Lichaam. In het kader 
van deze bijbelstudie kan ik de dingen slechts 
aanstippen. Allereerst betekent dit dat Hij aan 
het begin staat, dat Hij de Oorsprong van de 
gemeente is. Paulus drukt dat in dit vers uit 
door Hem het ‘Begin’ te noemen. Het Hoofd 
is niet gekomen, nadat het lichaam er was. 

Nee, het lichaam kwam er, omdat het Hoofd 
er is. Hij is de Eerste.
Het Hoofd staat voor verbondenheid aan het 
lichaam. Zoals Hoofd en lichaam organisch 
aan elkaar verbonden zijn, zo geldt dat ook 
voor de Heere Jezus en Zijn gemeente. Zijn 
Geest woont in de gelovigen (leden van Zijn 
lichaam, zie Rom. 8:9). Dat heeft iets intiems. 
Hij is met ‘huid en haar’ aan het lichaam, dus 
ook aan mij verbonden. Dat de Heere die die-
pe intentie heeft, wordt prachtig verwoord in 
het Doopformulier. Dat heeft in zich dat wan-
neer ik het lichaam (de gemeente loslaat), ook 
Hem loslaat. De diepe ernst van kerkverlating 
is niet alleen dat we ons losmaken van de ge-
meente (het lichaam) maar daarmee ook van 
het Hoofd (de Heere Jezus).
Het Hoofd geeft leiding aan het lichaam. Het 
lichaam wordt aangestuurd vanuit het Hoofd. 
Soms komen er aandoeningen voor waarbij 
mensen anders met hun lichaam bewegen 
als hun hoofd (verstand) aangeeft. Dat ziet er 
voor ons gevoel vreemd uit. Dat klopt niet. 
We beschouwen dat als een handicap. Het li-
chaam is dan op haar plaats als ze de leiding 
van haar Hoofd aanvaardt en accepteert. 

Het Hoofd is ‘boven’. Paulus noemt Hem in 
dit vers ‘de Eerstgeborene uit de doden’. Hij 
is opgestaan. De dood werd door Hem over-
wonnen. Hij is daarin de Eerste. Het Begin en 
daarmee tegelijk ook de Bron van dit nieuwe 
leven. In Hem is de dood de doodssteek toe-
gebracht. Dat is iets wat we niet zien. In ons 
bestaan heerst voor ons gevoel de dood nog 
steeds. ‘Wie leeft er die de slaap des doods 
niet eens zal slapen’ (Ps. 89:�9 ber.)? Paulus 
weet en verkondigt; Hij leeft! Hij is opgestaan 
en heeft de dood overwonnen. Hij is daar 
opgestaan waar de dood niet meer heerst. 
Hij is boven. Het ‘Hoofd’ is (om een beeld te 
gebruiken) boven water. Het lichaam is mis-
schien nog onder water, maar niet zonder 
‘zuurstof’. Het Hoofd draagt in dit opgestane 
leven de belofte dat ook het lichaam in dat 
nieuwe leven zal delen. 

Wie Hem heeft, heeft alles
Paulus heeft in dit lied de Kolossensen ge-
wezen op de allesomvattende betekenis en 
plaats van de Heere Jezus en Zijn werk. Er 
blijft maar één liefdevolle vermaning over. 
U moet Hem hebben. In Hem is verlossing. 
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Hij is het Beeld van de onzienlijke God. Hij 
is de Schepper Die staat boven alle machten 
en krachten. Hij is het Hoofd van de gemeen-
te. De Deur tot het eeuwige leven. Wie Hem 
heeft, heeft alles.

�) Paulus zegt; ‘in Dewelken wij hebben’. Hij lijkt niemand in de gemeente van 
Kolosse uit te sluiten. Kunnen we dat meemaken? Mogen predikanten tegenover 
onze gemeenten ook zo spreken? Waarom wel? Waarom niet?

�) Wat is ‘vergeving in Zijn bloed’? Wat betekent vergeving voor u persoonlijk? 
Spreek er over met elkaar.

3) Wat betekent het dat de Heere Jezus het Beeld van de onzienlijke God is? Wat zegt het u 
persoonlijk?

4) Waarom benadrukt Paulus zo sterk dat de Heere Jezus ook de Schepper is? Wat heeft dat ons 
te zeggen? 

5) Welk aspect van het feit dat Hij het Hoofd van het lichaam is spreekt u het meest aan? 
Waarom? 

6) Hoe moeten we de boodschap van dit Schriftgedeelte in onze tijd brengen? Welke aspecten 
zou u benadrukken? Welke lijnen naar het heden zou u trekken?

Ds. P. van Duijvenboden
Osseveldweg �0c
733� CP Apeldoorn
(055) 3603770
pvduijvenboden@solcon.nl

??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Van de voorzitter... 
DS. W. WESTLAND  

Naar de Bondsdag!

Op D.V. zaterdag 28 oktober wordt onze 
jaarlijkse Bondsdag in Putten gehouden. U 
bent vooraf welkom in de Aker voor een 
kopje koffie. Om 10.00 uur willen we be-
ginnen in de Oude Kerk. Deze keer rich-
ten we onze aandacht op de Heilige Doop. 
Onze oud-voorzitter, ds. H. Visser zal ’s 
morgens spreken over “de betekenis van 
de Doop”. In de middag-vergadering gaat 
ds. A.J. Mensink verder over “de praktijk 
van de Doop”. Er is weer ruime gelegen-
heid om uw vragen te stellen.

Zo mag de Bondsdag weer een dag van bezin-
ning en ontmoeting zijn. We hopen dat velen 
naar Putten komen. Probeert u eens iemand 
mee te nemen, die er nog nooit geweest is. 
En u weet, ook de dames zijn welkom. Elders 
in dit blad vindt u nog praktische informatie 
voor deze dag. De regelings-commissie wil 
ook dit jaar weer alles zo goed mogelijk laten 

verlopen. En laten wij, ieder persoonlijk, deze 
dag biddend voorbereiden. Opdat we Gods 
rijke zegen mogen ervaren, en toegerust en 
bemoedigd weer naar huis zullen gaan. Graag 
tot ziens in Putten.

Welkom Nijkerkerveen

We zijn blij en dankbaar u te mogen berich-
ten, dat er weer een nieuwe vereniging zich 
bij onze Mannenbond heeft aangesloten. In 
Nijkerkerveen is een nieuwe mannenvereni-
ging van start gegaan met de naam “David”. 
�� leden hebben zich aangemeld.
We hopen dat deze vereniging een goede 
tijd tegemoet gaat, en dat het onderzoek van 
Gods Woord rijk gezegend zal worden. Fijn, 
dat u zich ook bij onze landelijke Bond hebt 
aangesloten. Met elkaar verbonden, mogen 
we elkaar tot steun en bemoediging zijn.
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Opmerkelijk

DR. J. BROEKHUIS

Voor u gelezen

Schrijf het eens op
Wat is onze persoonlijke belijdenis? Wat zou-
den we vandaag zeggen wanneer de mensen 
ons zouden vragen waar we mee bezig zijn en 
waar we uit leven? Zouden we dan kunnen 
belijden dat dit onze enige troost is in leven 
en sterven dat we het eigendom van de Heere 
zijn (geworden)? 
Het is de vragensteller van de Heidelberger 
om ons te doen. Kom, wat maakt nu uw ei-
genlijke geluk uit. De troost van het antwoord 
is dat de vertroosting bij God Zelf vandaan 
gekomen is, namelijk in de Persoon van Jezus 
Christus.
De nieuwe belijdenis van de Remonstrantse 
Broederschap heeft die zaak op zijn kop ge-
zet door bij de mens te beginnen. Ik las het 
volgende:

„‘Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze 
rust niet vinden in de zekerheid van wat wij 
belijden, maar in verwondering over wat ons 
toevalt en geschonken wordt.’
Geen zekerheid, maar verwondering over een 
bestaan, dat zijn bestemming vindt in ‘ver-
bondenheid met al wat leeft’ en dat voltooid 
wordt ‘door wat oneindig groter is dan wij 
kunnen bevatten’.
De klassieke belijdenissen beschrijven wat 
God deed, doet en wil met de mensen. De 
remonstranten beschrijven wat de mensen 
willen en kunnen met God. Door dat uit-
gangspunt past hun belijdenis helemaal in 
deze tijd, die bol staat van zoeken naar ver-
lichting.
Ze sluit ook aan bij de eigen remonstrantse 
traditie die altijd al meer geïnteresseerd was 
in praktische vroomheid dan in theorie-
vorming over goddelijk handelen. Per slot 
werden de remonstranten door de Dordtse 

synode (�6�8/�9) veroordeeld omdat ze wei-
gerden te accepteren dat God de mensen had 
voorbeschikt tot hun eeuwig lot, zonder dat 
menselijke beslissingen, gedrag en geloof 
daar iets aan toe of af deden. Ook onder een 
heel ander cultuurfilosofisch gesternte gaat 
het de remonstranten anno �006 om prakti-
sche vroomheid.”
Kort en bondig wordt gesteld dat er een har-
monie is tussen God en mens. Via groei en 
geleidelijkheid zou je jezelf kunnen bevrijden 
op weg naar het hogere. Deze woorden zijn 
gestoeld op de dwalingen die Dordt heeft ver-
oordeeld. Christus is bij de Remonstranten 
niet meer dan Iemand, die voorgaat in goed-
doen. In feit wordt de kloof tussen God en 
mens onvoldoende serieus genomen. Anno 
�006 lijkt een kerk, die zich verwondert dat 
God kan oplichten in het menselijk bestaan 
weinig toekomst te hebben.
De menselijke existentie en cultuur zijn, op 
z’n zachts gezegd, weinig rooskleurig getint. 
Van Boven is er echter Hulp gekomen.
Wij meenden de weg tot Godskennis te heb-
ben gevonden. Maar die weg is allang verzakt 
en weggespoeld, als bij een overstroming. 
Van God af kwam de weg, waar geen weg was 
van beneden. De weg in Zijn Zoon, die even 
uniek als solide is.
Als iemand is overleden ligt er soms een pa-
pier klaar, waarop geschreven is wat de troost 
was van hem of haar.
De Catechismus getuigt dat Jezus Christus 
met Zijn dierbaar bloed  voor al mijn zonden 
volkomen betaald heeft. Dit is mijn enige 
troost in leven en sterven. Diep reformatori-
sche woorden. 
Schrijf dit dan eens op! Kunt u het peilen?
Nee, in deze zee verzinken mijn gedachten.

Tenslotte

Een hartelijke groet aan u allen, mede na-
mens de andere bestuursleden.
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DS. W. WESTLAND  

Ned.	Gel.	Belijdenis
Artikel 13: Gods Voorzienigheid

3 aandachtspunten

De belijdenis van Gods Voorzienigheid
a) brengt ons tot verwondering
b) roept ons tot bescheidenheid
c) geeft een rijke troost.

In het vorige artikel werd gesproken over 
de Schepping. Toen werd al gezegd, dat 
God zijn Schepping nog onderhoudt en 
regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid. 
Aan het woord “voorzienigheid” zitten 
twee kanten: van te voren zien, en dan 
ook: voorzien in. En dan moeten we goed 
lezen: boven artikel 13 staat: de voorzie-
nigheid Gods… Er wordt niet gesproken 
over de voorzienigheid, los van God. Als 
we de voorzienigheid losmaken van de 
Heere zelf, dan komen we terecht bij de 
heidense gedachte van het lot, het nood-
lot. Een onpersoonlijke macht, waar je in 
tijden van nood en zorg alleen maar bang 
voor kunt zijn. 

De Bijbel leert het gelukkig anders. Denk 
maar aan het antwoord van Abram aan Izak 
in Genesis ��: “God zal zichzelf een lam ten 
brandoffer voorzien. Later werd het in Israël 
een spreekwoord: Op de berg des Heeren zal 
het voorzien worden.

In Christus
Dat woord uit Genesis �� is vervuld, door het 
grote offer aan het kruis van Golgotha. Chris-
tus is het Lam Gods, door de Vader gegeven. 
Zo heeft de Heere “voorzien” in de diepste 
nood van ons leven. En dan hoor ik Paulus 
zeggen in Romeinen 8: Die ook zijn eigen 
Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem 
voor ons allen over gegeven, hoe zal Hij ook 
met Hem (Christus) niet alle dingen schen-
ken. Door het geloof in Christus krijgt u het 
juiste zicht op de voorzienigheid van God. 
Want dan gaat u het verstaan: Hij, die in de 

diepste nood van mijn leven wilde voorzien, 
Hij zal het ook doen in de kleine dingen van 
het leven. En dan kunt u ook begrijpen, dat 
artikel �3 begint met de woorden: wij gelo-
ven, dat die goede God… Buiten Christus 
de Heere een verterend vuur… maar om de 
verdienste van Christus: een goede God. De 
Heere Jezus heeft alles verworven: en we mo-
gen het uit Zijn doorboorde handen ontvan-
gen. Zo is het Gods genade, dat de Heere zijn 
schepping niet heeft laten varen, en niet aan 
het geval of fortuin heeft overgegeven. For-
tuin wil zeggen: geluk… Het is anders dan bij 
de klokke-maker. Die heeft een klok gemaakt, 
en dat is altijd een heel werk. Al de radertjes 
moeten precies op elkaar worden afgesteld. 
En tenslotte heeft hij die klok opgewonden, 
en dan moet de klok maar lopen. De klokke-
maker trekt zijn hand er van af, en nu moet 
de klok het zelf maar doen.
Zo is het niet met de schepping. Als God de 
wereld aan zichzelf had overgelaten, dan was 
het een grote chaos geworden. Maar nu blijft 
Hij trouw aan Zijn schepping. Hij stuurt en 
regeert alle dingen als met Zijn hand.

Verwondering

Dan is er alle reden om ons te verwonderen. 
Is het niet een groot wonder, dat in het heelal 
alles op zijn plaats blijft.. dat zomer en win-
ter elkaar afwisselen, dat het ’s morgens weer 
licht wordt… En ook in je eigen leven mag 
je het zien. Hij draagt uw leven van dag tot 
dag. Hij zorgt, dat uw hart blijft kloppen, en 
dat u op tijd weer trek in eten hebt. Wie er 
oog voor krijgt, leert in verwondering zeg-
gen: Heere, wat bent U groot en goed, dat U 
zo voor mij zorgt.
Nu kunnen we in Gods voorzienigheid on-
derscheid maken. Want soms werkt de Heere 
heel direct. Onmiddellijk. Maar heel vaak 
werkt de Heere ook middellijk, d.w.z. door 
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middelen te gebruiken. Om enkele voorbeel-
den te noemen: de Heere gebruikt het voed-
sel om ons leven te onderhouden. De Heere 
gebruikt medicijnen om ons weer beter te 
maken. De Heere gebruikt een hekwerk langs 
een diep ravijn, om ons te bewaren, dat we 
niet in de afgrond storten.
En dan moeten we niet bij ziekte zeggen: het 
is aan de medicijnen te danken, dat ik beter 
werd. Neen, uiteindelijk moeten we zien op 
Gods Vaderhand, die het gebruik van de mid-
delen wilde zegenen.
En dat geeft ons ook een stuk verantwoorde-
lijkheid. Want de belijdenis van Gods Voorzie-
nigheid mag ons niet lijdelijk maken. Dat we 
bij ons zelf denken: Het komt toch, zoals het 
komt, want God bestuurt alle dingen. Neen, 
de Heere wil, dat wij op een verantwoorde 
manier omgaan met ons leven en met heel 
de schepping. En dat wij de middelen gebrui-
ken, die er zijn om het leven te bevorderen 
en te beschermen, zolang het kan.

Afhankelijkheid

En dan geeft de Heere ook een machtig mid-
del in het gebed. Want u zou kunnen denken: 
als God alle dingen bestuurt, dan behoeven 
wij niet meer te bidden. Dan hoef je niet meer 
te bidden om gezondheid en kracht voor je 
werk. Want de Heere heeft in zijn voorzienig-
heid allang bepaald, hoe het gaan zal. Neen, 
dat is een goddeloze gedachte. Want de Heere 
Jezus heeft ons Zelf leren bidden: Geef ons 
heden ons dagelijks brood. Ook het gebed is 
een schakel in Gods Voorzienigheid.
Zo leren wij, dat we diep afhankelijk zijn. Ik 
ben maar een klein en nietig mensenkind, 
die geen dag aan mijn leven kan toevoegen. 
Maar Hij is de grote God, die in zijn godde-
lijke kracht alles onderhoudt en draagt. En in 
zijn wijsheid regeert Hij zo, dat alles uitloopt 
op de eer van Zijn Naam. Artikel �3 zegt: dat 
Hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk be-
schikt en doet, ook wanneer de duivelen en 
goddelozen onrechtvaardig handelen.
Denkt u maar eens aan het leven van Jozef. 
Door zijn broers verkocht naar Egypte. Maar 
tenslotte mag hij tegen zijn broers zeggen: 
Wat gij ten kwade hebt gedacht tegen mij, 
heeft God ten goede gedacht (Genesis 50 : 
�0) En dat komt wel het duidelijks naar voren 
in het leven en sterven van de Heere Jezus.
Dat mag ons bemoedigen, ook in deze tijd. 

Wat er ook gebeurt in deze wereld, het loopt 
de Heere niet uit de hand. Maar Hij werkt 
aan op de komst van zijn Koninkrijk. En zo 
is dat ook in uw eigen leven. Het gaat mis-
schien heel anders dan u dacht. Maar God 
vergist zich niet. En dan lees ik Romeinen 8 
: �8 “Maar wij weten, dat degenen, die God 
liefhebben, alle dingen medewerken ten goe-
de.”

Bescheidenheid

Misschien roept dit alles wel vragen bij u 
op: Waarom moet het toch zo gaan in deze 
wereld! Waarom moest het zo gaan in mijn 
leven? Als God alle dingen in handen heeft, 
dan zou Hij het toch ook heel anders kunnen 
doen? Nu geeft artikel �3 ons hier een wijze 
raad. De belijdenis van Gods voorzienigheid 
roept ons tot bescheidenheid. Om een disci-
pel, een leerling van Christus te zijn. En dan 
niet alles willen onderzoeken. De dingen, die 
boven ons verstand uit gaan, in Gods hand 
laten. Niet curieuselijk, dat is nieuwsgierig 
onderzoeken. Ondertussen mogen we vast-
houden, dat God niet de auteur, de bewerker 
van de zonde is. Hij wil de zonde niet. Wij 
blijven dan ook zelf verantwoordelijk voor de 
zonden, die we doen. Maar de Heere kan wel 
het kwade gebruiken, om het goede daaruit 
voort te brengen.
En daarom moeten wij maar bescheiden stil 
houden, als we niet alles begrijpen. In alle 
ootmoed en eerbied. En dan mag je met al je 
waarom’s buigen aan de voet van het kruis. 
Want daar heeft Christus uitgeroepen: Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verla-
ten. En in dat waarom van Christus zijn al 
onze waarom’s samengevat. En daarin vin-
den ze ook een antwoord. Want om Chris-
tus’ wil is er nu die Vaderhand, die u vast wil 
houden en door wil helpen. En als er hier 
op aarde nog veel voor ons verborgen blijft, 
klinkt toch de belofte: Ge zult het na dezen 
verstaan.

Rijke Troost

Artikel �3 zegt, dat juist de voorzienigheid 
van God ons een onuitsprekelijke troost geeft. 
Niets kan ons bij toeval overkomen. Ons le-
ven is niet onderworpen aan vreemde en 
dreigende machten. Maar alles gebeurt door 
de beschikking van onze goedertieren hemel-
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Bondsdag 2006
Huishoudelijke mededelingen
Ieder jaar worden in het oktobernummer van “De 
Hervormde Vaan” enkele mededelingen van huis-
houdelijke aard geplaatst i.v.m. de a.s. Bondsdag. 
Zoals u inmiddels zult weten wordt deze dit jaar 
weer gehouden in de Oude Kerk te Putten op D.V. 
zaterdag �8 okt. a.s. De kerk staat op het Kerkplein 
�� en is telefonisch bereikbaar via de koster dr. A.B. 
van de Bor (tel. 034�-353583).

Iedereen is van harte welkom, dus ook niet-leden 
van de bond. Het hoofdbestuur doet er ook van al-
les aan om anderen uit te nodigen onze Bondsdag 
bij te wonen. Zo worden er raambiljetten verzon-
den naar verenigingen met het verzoek om op een 
geschikte plaats op te hangen.
Het is steeds weer een grote vreugde de Bondsdag te 
mogen beleven om samen te luisteren en te zingen. 
Voor hen die dit nog nooit hebben meegemaakt is 
het beslist aan te raden om dit jaar ook eens te gaan. 

De ervaring is dat u er geen spijt van zult hebben.
Organisatorisch moet alles natuurlijk goed geregeld 
zijn, zodat u zich ook op uw gemak voelt. Om dit te 
bereiken is er een regelingscommissie die zich met 
de organisatie van deze dag bezighoudt.

Hier volgen dan enige aanwijzingen.

�. Vervoer
 De Oude Kerk is te bereiken met het openbaar 

vervoer. Als u met de trein komt stapt u uit op 
het perron Putten. Vandaar kunt u met buslijn 
�07 naar het centrum van Putten, de vertrektij-
den zijn 8.37 uur, 9.37 uur enz.

 U moet dan bij de halte “Albert Heijn” uitstap-
pen, dan is het nog slechts enkele minuten lo-
pen.

 Komt u met eigen vervoer dan neemt u op de 
snelweg A�8 de afslag “Strand Nulde”, u volgt 

se Vader. Wat een tere belijdenis klinkt hier: 
Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, 
zodat niet één haar van ons hoofd zal vallen 
zonder Zijn wil (zie Mattheüs �0 : �9 en 30). 
Dat is veel rijker troost, dan de Epicureeërs 
ons willen bieden. Epicuris, was een man, die 
leefde ongeveer 300 jaar voor Christus. Een 
filosoof, die meende dat God de wereld wel 
geschapen heeft, maar dat Hij zich nergens 
meer mee bemoeit. En dat je nu maar van 
het leven moet maken, wat er van te maken 
valt. Epicuris had zijn volgelingen in Athene 
(zie Handelingen �7 : �8), maar ook vandaag 
zijn er heel veel mensen, die zo denken en 
zo leven. Wat is dat arm. Want dan wordt je 
helemaal op je zelf teruggeworpen, en heb je 
eigenlijk geen enkel houvast.

De Bijbel wijst ons echter naar deze goeder-
tieren hemelse Vader, Die alle dingen in mijn 
leven bestuurt. En daarin vindt mijn hart 
rust, bij alle onrust in dit leven. En al begrijp 
ik dan niet alles, ik mag toch op Hem ver-
trouwen. Als een kind zijn Vaderhand vast-
houden. En zo leidt Hij mij. Door de don-
kere nacht naar de eeuwige morgen. Naar de 
grote dag van Zijn wederkomst. Dan zullen 
alle vragen een antwoord krijgen, en blijft de 
verwondering en de aanbidding over. Want 
uit Hem, en door Hem en tot Hem zijn alle 
dingen (Romeinen ��).

Schriftlezingen
Genesis �� : �-�4
Romeinen 8 : �8-39.

�.  Waarom spreken wij van de Voorzienigheid Gods? Geef met eigen woorden een 
goede omschrijving van deze uitdrukking. Waarom kun je de voorzienigheid 
niet los maken van God?

�.  Veel mensen kunnen niet in Gods Voorzienigheid geloven als ze de ellende in 
de wereld zien, of ook in hun eigen leven. Wat mag ons antwoord daarop zijn?

3.  In zijn voorzienigheid maakt God ook gebruik van middelen. Mogen wij àlle middelen 
gebruiken, die ons aangereikt worden?

4.  Boven een rouw-advertentie stond: „wij weten, dat God dit niet wilde”. Is dat juist?
5.  Wat is voor u de troost uit artikel �3?

??
Gespreksvragen:Gespreksvragen:

Organisatienieuws



�7

D
e 

H
er

vo
rm

de
 V

aa
n

dan de borden Putten, in Putten volgt u “Parke-
ren De Aker”. U rijdt via de Papiermakersstraat 
naar de ruime parkeerplaats achter het gemeen-
tehuis. (vrij parkeren).

�. Gebouw “De Aker”
 In gebouw “De Aker” treft u in de hal de rege-

lingscommissie achter de informatietafel. U 
kunt daar terecht voor uw eventuele vragen. Te-
vens wordt u in “De Aker” de gelegenheid gebo-
den om tegen individuele betaling koffie of iets 
anders te gebruiken. Er is een garderobe, echter 
zonder toezicht. In de nabijheid van de infor-
matietafel staat de boekenstand van de G.Z.B. / 
I.Z.B. Van harte aanbevolen. Ook “De Aker” is 
telefonisch bereikbaar via de tijdelijke manager 
dhr. H. van Heteren (tel. 034�-35�887).

 Dit jaar is het gebouw “De Aker” voor een deel 
beschikbaar. Voor onze Mannenbond zijn gere-
serveerd de grote zaal, de hal, de foyer en de 
vier lokaliteiten beneden waar ook de toiletten 
zijn. In deze ruimten kan men het zelf- meege-
brachte lunchpakket nuttigen.

3. Gebruik van de lunch
 Als u zich heeft opgegeven voor de lunch, dan 

bent u in het bezit van een lunchbon. Deze bon 
moet u bij het betreden van de grote zaal in “De 
Aker”, waar de maaltijd genuttigd wordt, afgeven 
aan de regelingscommissie. Zorgt u er dus voor 
uw bon gereed te houden, want dat bevordert de 
doorstroming van de vele lunchgebruikers.

4. Referaten
 De referaten van de Bondsdag zijn opgenomen 

in een brochure die tegen contante betaling bij 
de informatietafel te verkrijgen zijn à �,00 euro.

5. De Oude Kerk
 Alle bezoekers van de Bondsdag worden ver-

zocht plaats te nemen op de begane grond. (850 
zitplaatsen). De galerijen zijn niet toegankelijk. 
Dit vergemakkelijkt o.a. het collecteren, het in-
zamelen van de vragen na de referaten. De voor-
ste banken voor de preekstoel zijn gereserveerd 
voor de genodigden. Wilt u deze vrij laten? Tij-
dens de middagbijeenkomst is er een (kortere) 
zangpauze. Het is de bedoeling dat u dan blijft 
zitten. Natuurlijk kun u, indien nodig, wel van 
de gelegenheid gebruik maken om naar het toi-
let te gaan. In de kerk is slechts één toilet. 

M.P.

Oproep

De regelingscommissie verzoekt de secreta-
rissen tijdig opgave te doen van de te bestel-
len lunches.

We ontmoeten elkaar graag op D.V. �8 okto-
ber a.s. in Putten om te luisteren, te zingen 
en de onderlinge band te verstevigen.
Een fijne en gezegende dag toegewenst.

Uw �e secretaris, M.P.

Wijzigingen adresboekje 2005
Blz. �: drie hoofdbestuursleden zijn onlangs verhuisd. 
Ds. W. Westland, onze eerste voorzitter, woont nu op 
het volgende adres: Oranjestraat �06, 89�3 HV Ridder-
kerk. Tel. 0�80-4��477. Het nieuwe adres van ds. J.P. 
Nap, onze tweede voorzitter, is: Dorpsstraat �80, 674� 
AR Lunteren. Tel. 03�8-4837�7. Ds. T. van Bruggen, de 
eerste secretaris, woont nu op het adres: Kerkstraat 36, 
�959 BS Streefkerk. Tel. 0�84-68�3�6.
Blz. �3: Voorzitter van MV “Onderzoekt de Schriften” te 
Gouda is: dhr. J.D. Blok, Deborahoeve 3, �804 HH Gou-
da. Secretaris a.i. van deze vereniging: dhr. H. de Gier, 
Nansenstraat �4, �806 HL Gouda. Penningmeester is: 
dhr. C.P. Schippers, Walvisstraat 88, �80� SE Gouda.
Blz. �5: de Hervormde Mannenvereniging op GG “On-
derzoekt de Schriften” te Apeldoorn heeft als tijdelijke 
secretaris: dhr. N.R. de Ridder, De Wierse 3, 7339 JK 
Ugchelen.
Blz. �8: in Nijkerkerveen is een nieuwe mannenvereni-
ging opgericht. We heten MV “David” welkom in onze 
Bond! Voorzitter is: dhr. E. Bast, Van Dijkhuizenstraat 45, 
3864 DT. Secretaris: dhr. F. Gorter, Talmastraat 30, 3864 
DE. Penningmeester: dhr. J. Rebel, Dirk Ruitenbeekstraat 
�0, 3864 GB. Allen te Nijkerkerveen.
Blz. �0: Secretaris van MV “De Waarheid der Schriften” 
te Dordrecht is: ds. H.J. Stoutjesdijk, Dubbelsteijnlaan 
Oost �54, 33�9 EG Dordrecht.
Blz. ��: Dhr. A. Snijder (’s-Gravenweg 455) is de penning-
meester van de MV te Rotterdam-Kralingen (de oudste 
vereniging die is aangesloten bij onze Bond; de vereni-
ging, die in �898 is opgericht, is zelfs aanmerkelijk ouder 
dan de Mannenbond). Dhr. Snijder is ook waarnemend 
secretaris.
Blz. �3: MV “Maranatha” te Leerbroek heeft al geruime 
een andere secretaris: dhr. W.D. Mauritz, Hoogeind �7, 
4�43 LW Leerdam (hij woont dus in Leerdam, maar 
hoort bij de mannenvereniging van Leerbroek).
Blz. �4: de juiste voorletters van dhr. Lohuis (Hoge 
Hexel) zijn: J.C.
Blz. �4: ds. G. Schaap is geen voorzitter meer van de 
mannenvereniging te Rijssen.
Blz. �5: Het bestuur van MV “Schrift en Belijdenis” te 
De Bilt is als volgt samengesteld: twee voorzitters: dhr. 
H. Hoksbergen, Prof.dr. Lorenzweg �4, 373� KW De Bilt; 
en: dhr. R. van der Weide, Jupiterlaan 8, 37�� SJ De Bilt; 
secretaris: dhr. A. de Mik, Utrechtseweg 405, 373� GC De 
Bilt; penningmeester: G.C. van Someren, Daltonlaan 9, 
3706 TA Zeist.
Blz. �7: de nieuwe secretaris van MV “Boaz” te Veenen-
daal is: dhr. T. de Gooyer, Remise �, 3905 NP Veenen-
daal.
Blz. �8: de functie van penningmeester in het bestuur 
van MV “Maranatha” te Veenendaal is momenteel va-
cant.
Blz. 34: de Streek “Rotterdam” heeft een nieuwe secre-
taris: dhr. J.G. de Wilde, Slingehof 9, �987 CW Ridder-
kerk.
Blz. 34: de functie van voorzitter van de Streek “Schoon-
rewoerd” is vacant. De nieuwe secretaris van het streek-
bestuur is: dhr. D. Baars, Helsloitstraat �0, 4�3� XH 
Vianen.
Blz. 35: Voorzitter van het bestuur van de Streek “Zwol-
le” is geworden: dhr. D. ten Klooster, Van Dedemlaan 65, 
806� CL Hasselt. Het juiste adres van dhr. B. de Witte (se-
cretaris) is: Dekkersweg 7. Penningmeester is geworden: 
dhr. A. Hofstede, Dorpsweg 86, 8�74 AH Wilsum.

Wilt u wijzigingen in het adresboekje aan mij doorgeven 
en wijzigingen in het ledenbestand van uw vereniging 
aan het Bondsbureau? Hartelijk dank voor uw medewer-
king! Ds. T. van Bruggen, secr. 
 e-mail: dstvanbruggen@solcon.nl
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Na een moedig gedragen lijden heeft de Heere 
op vrijdag 4 augustus �006 tot Zich genomen 
ons trouw en meelevend lid

CORNELIS OSKAM

op de leeftijd van 84 jaar.

Vanaf de oprichting van onze mannenvereni-
ging in �954 was hij een trouw bezoeker van 
onze vergaderingen.
De Heere schenke Zijn troost en genade aan 
zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en allen 
die hem lief en dierbaar waren.

 Bestuur en leden van de Hervormde
 Mannenvereniging „Gode alleen de eer”

Benschop, augustus �006.

 Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon,
 reinigt ons van alle zonde.

1 Johannes 1 : 7

Met droefheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van onze voorzitter

JAN KAPTEIN

op de leeftijd van 68 jaar.

Bijna 30 jaar mocht hij lid zijn van onze ver-
eniging waarvan �6 jaar als voorzitter.
Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn 
waardevolle inbreng, kennis en bewogenheid 
op onze vergaderingen.
Het onderzoek van Gods Woord had de liefde 
van zijn hart.
De Heere schenke Zijn troost en nabijheid aan 
zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.
 Bestuur en leden van de
 mannenvereniging „Schrift en Belijdenis”
 te Papendrecht

Papendrecht, �0 augustus �006.

Overlijdensberichten

Regionale themadagen 2006

Regio: Midden Nederland
Plaats: Baarn
Datum: �4 oktober �006
Gebouw: Calvijnkerk
Adres: Tromplaan 7 te Baarn
Thema: „Geloven in de 21e eeuw”
Leiding: Ds. A. Jonker te Baarn
Sprekers: Drs. A. Knevel te Bussum:
 „Wordt het moeilijker?”
 Ds. P. Koeman te Barneveld:
 „Bijbels perspectief”
Aanvang: 09.30 uur
Sluiting: ��.30 uur

Regio: Twente
Plaats: Rijssen
Datum: �4 oktober �006
Gebouw: Kerkelijk Centrum Sion
Adres: Johan Vermeerstraat � te Rijssen
Thema: „De verborgen omgang met
 de Heere”
Leiding: Drs. L.A. Burger
Sprekers: Ds. P.D.J. Buijs te Harderwijk:
 „De omgang met de Heere in de
 binnenkamer”
 Ds. H.J. Lam te Rijssen:
 „Hoe staan wij in de wereld?
 (de buitenkant)
Aanvang: �0.00 uur
Sluiting: �3.30 uur

Op wie wordt gerekend? Mannen (jongeren en ouderen)
M.P.

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

Wat maakt deze weken bijzonder?
Alleenstaanden ontmoeten elkaar in een ontspannen 
sfeer, er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Er is 
volop gelegenheid tot gesprek. De Bijbel neemt een cen-
trale plaats in. Gezamenlijke kerkgang, zang, Bijbelstudie 
en avondsluitingen worden als verrijkend en samenbin-
dend ervaren. Een predikant, een gastvrouw en enkele 
stafleden zorgen er samen voor dat het een op alle on-
derdelen goed verzorgde week wordt.
In deze weken is geen arts of verpleegkundige aanwe-
zig, het is dus van belang dat u een redelijke gezondheid 
hebt, mobiel bent en u zelf kunt verzorgen.

D.V. 5- 12 augustus 2007
Conferentiehotel “GULDENBERG” te Helvoirt -  Dit zal 
een gecombineerde vakantieweek zijn voor alleenstaan-
de mannen en alleenstaande vrouwen.
We hopen dat velen van u deelnemen aan deze fijne va-
kantieweek in eigen sfeer!

U kunt een folder van deze vakantieweek aanvragen met 
uitgebreide informatie. In deze folder staan nog � vakan-
tieweken vermeld, die zijn alleen toegankelijk voor da-
mes. Misschien weet u iemand in uw omgeving, die hier 
voor in aanmerking komt.
Voor inlichtingen en aanmelding:
  Mevr. A. Bouma-Groothuis, Groenendael �4�,
     8�7� EH IJsselmuiden, tel.: 038-33�5993.
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De Heere zegene u en behoede u!
Numeri 6 : �4

Met droefheid geven wij kennis dat, na een 
kortstondige ziekte is overleden ons trouw en 
meelevend lid

HENDRIK BRONS

in de leeftijd van 90 jaar.

Wij gedenken in dankbaarheid zijn betrokken-
heid bij onze vereniging als lid vanaf �976.
Moge de Heere zijn verdere familie troosten 
met dit verlies.

 Bestuur en leden M.V.
 Onderzoekt de Schriften te Hoevelaken

�8 juli �006.

Met droefheid geven wij kennis van het plotse-
linge overlijden van ons trouwe lid

DERK KELDERMAN

in de leeftijd van 67 jaar.

De Heere trooste en sterke zijn vrouw, kinde-
ren, kleinkinderen en verdere familie.

 Bestuur en leden van de mannenvereniging
 „EBEN HAEZER”

Wekerom, augustus �006.

„Mijn genade is u genoeg”
� Korinthe �� : 9

Na een slopende ziekte is op 8 april �006 in 
de Hope des Eeuwigen levens ontslapen ons 
gewaardeerd oud lid de heer

GERMANUS VAN POELGEEST

in de leeftijd van 8� jaar.

Gedurende �� jaar lidmaatschap van onze ver-
eniging getuigde hij van Christus die hij in zijn 
leven tot zijn enige troost had leren kennen.
De Heere trooste de familie in hun gemis.

 Bestuur en leden van de
 Hervormde Mannenvereniging
 „Guido de Brès” te Rotterdam-Zuid

Rotterdam-Zuid, 8 april �006.

De Heere is mijn Sterkte en Psalm,
want Hij is mij tot heil geweest.

Psalm ��8 : �4

De Heere heeft tot Zich genomen onze �e 
voorzitter

ARIE KASTELEIN em.pred.

in de leeftijd van 76 jaar.

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

 Bestuur en leden M.V.
 „Filippus” te Oudewater

Oudewater, �7 augustus �006.

Het afgelopen seizoen heeft de Heere drie le-
den van onze vereniging tot Zich genomen.

„Mijn genade is u genoeg” 2 Korinthe 12 : 9

MAARTEN OUWEHAND
Overleden op � april

op de leeftijd van 8� jaar.

„Mijn redder is mijn God” Psalm 43 : 5 (ber.)

JACOB OUWEHAND
Overleden op 4 april

op de leeftijd van 63 jaar.

„Mijn Verlosser leeft”

MARTINUS GIJSBERTUS OUWEHAND
Overleden op �� juli

op de leeftijd van 79 jaar.

Wij gedenken in dankbare herinnering hun 
betrokkenheid bij en bijdragen aan onze man-
nenvereniging. De Heere trooste hun vrouwen, 
kinderen en kleinkinderen, en zij hen met Zijn 
genade nabij.

 Bestuur en leden van M.V.
 Joh. Bogerman te Katwijk aan Zee.

Katwijk aan Zee, �006.
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BOND VAN NED. HERV. MANNENVERENIGINGEN OP G.G.

UITNODIGING
voor de

B O N D S D A G  2006
D.V. OP ZATERDAG 28 OKTOBER a.s.

in de OUDE KERK TE PUTTEN.

Aanvang: 10.00 uur.

Thema: „DE HEILIGE DOOP”

 A G E N D A:

  �. Opening door de �e voorzitter ds. W. Westland.

  �. Referaat door ds. H. Visser em.pred te Barneveld:

   „De betekenis van de doop”.

  3. Betuiging van aanhankelijkheid aan Hare Majesteit de Koningin.

  4. Bespreking van de ingekomen vragen.

  5. Sluiting morgenvergadering door ds. A.D. Goijert.

  6. Pauze van ��.00-�3.30 uur.

  7. Opening middagvergadering door ds. J. van Dijk.

  8. Referaat door ds. A.J. Mensink te Driesum:

   „De praktijk van de doop”.

  9. Zangpauze.

  �0. Bespreking van de vragen.

  ��. Sluiting door de �e voorzitter ds. J.P. Nap.
 

 N.B. De vragen kunnen schriftelijk worden ingeleverd. Om praktische redenen is het 
onmogelijk de vragen mondeling te stellen.

Iedereen is hartelijk welkom, ook dames!
 

M.P. (�e secr.)


