
Zicht op de mannenbond

‘Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!’

Uwen Geest
Tekst: K. van den Herik | secretaris

Ledenvergadering
Zaterdag 18 oktober opent voorzitter ds. 

J.C. den Toom om 9.30 uur de leden-

vergadering met gebed, het laten zingen 

van Psalm 25 vers 2 en 3 en het lezen 

van deze psalm. Naar aanleiding van 

vers 4 en 5 ‘Heere! maak mij Uw wegen 

bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in 

Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt 

de God mijns heils; U verwacht ik den 

gansen dag’, mediteert de voorzitter: 

Psalm 25 is een bundel hartenkreten, 

door David geschreven onder moeilijke 

omstandigheden. In vers 4 en 5 gaat 

het over de bede om Gods wil te leren. 

David spreekt deze bede uit nadat hij 

heeft beleden dat hij op God hoopt. De 

Heilige Geest heeft het onde"nieerbare 

verlangen in Davids hart gelegd om de 

God der vaderen te volgen; door in Zijn 

wegen te wandelen. Is dit onze diepste 

intentie bij het bezoeken van de vereni-

gingsavonden, de ledenvergadering, de 

toogdag, de wekelijkse erediensten? Ver-

langen we zo naar dé levende God; zoals 

David het uitdrukt in Psalm 42: ‘Mijn 

ziel dorst naar God, naar den levenden 

God; wanneer zal ik ingaan, en voor 

Gods aangezicht verschijnen?’ Dit is een 

gebed, een roepen uit de diepte, uit de 

nood van het leven. Een bede om ver-

horing, bewaring en bescherming, om 

nieuwe blijdschap maar vooral om Gods 

wil te doen. Onze gemeenschap met 

Christus als de Weg, en de Waarheid, 

en het Leven: als wij daar iets van on-

dervonden hebben, komt er plaats voor 

de bede: ‘Leid mij in Uw waarheid …’. 

Bestuurslid dhr. E.J. Diepeveen is op-

genomen geweest in het ziekenhuis en 

daarom afwezig. Als bestuurslid wordt 

gekozen ds. J.C. den Toom uit Olde-

broek (voorzitter), dhr. A.J. Doorn uit 

Nieuwe-Tonge (classis Zuid-West) en 

dhr. J. Bruinekreeft uit Lunteren (clas-

sis Oost). Dhr. E. Muis sluit de leden-

vergadering met het laten zingen van 

Psalm 89 vers 11 en 12 en gebed.

Toogdag
Ds. J.C. den Toom opent om 11.00 uur 

de Toogdag met het laten zingen van 

Psalm 87 vers 1,3 en 4 en gebed. Een 

bijzonder woord van welkom richt hij 

aan vertegenwoordigers van de Man-

nenbond van de Christelijke Gerefor-

meerde Kerk; de Bond van Mannenver-
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enigingen van de Gereformeerde Ge-

meenten; de Ned. Hervormde Mannen-

bond op G.G.; de Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond, vertegenwoordigers 

kerkelijke geledingen, ds. A.C. Rijken 

en dr. W. van Vlastuin en de aanwezige 

vrouwen. Ter inleiding leest de voorzit-

ter Joël 2 vers 23 t/m 32.

De Heilige Geest 
in de heilshistorie 
[ds. A.C. Rijken]
Sprekend over de Heilige Geest in de 

heilshistorie verwijzen we niet alleen 

naar het Nieuwe maar ook naar het 

Oude Testament (zie Gen. 1:2). De 

Geest werkt in het Oude Testament in 

de gelovigen zoals Abraham, David en 

anderen om hen te verlichten tot het 

kennen van God; maar ook als Geest 

der profetie. Als Gods Woord over God 

spreekt, zonder verwijzing naar een 

Persoon in het Goddelijk wezen, wordt 

altijd God Drie-enig bedoeld. Bij uitleg 

van Gods Woord moeten we altijd letten 

op de eenheid der Schrift. Door Schrift 

met Schrift te vergelijken zien we de 

drie Personen en hun werkingen. 

Woord en Geest. 2 Tim. 3:16: ‘Al de 

Schrift is van God ingegeven, en is 

nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing die in de 

rechtvaardigheid is’. De Geest in de 

heilshistorie; het gaat om de grote lijn 

in de Heilige Schrift: van de zondeval 

naar de volheid des tijds naar de weder-

komst. Van eeuwigheid: de Goddelijke 

huishouding van God de Vader Die 

verkiest, God de Zoon Die verlost, God 

de Heilige Geest Die heiligt, d.w.z. 

wederbaart c.q. toe-eigent. In de tijd: 

Abraham gehoorzaamde de Heere (Gen. 

12:1) en ‘Dit is uw God, die u uit Egyp-

te heeft opgevoerd’ (vgl. Neh. 9:18-20).

De Geest in de tijd. In de roeping van 

Abraham dat hij de Heere onvoorwaar-

delijk gehoorzaamde en in de verlossing 

uit Egypte (Neh. 9:18-20) Het is een 

uitzien naar Pinksteren. (Joël 2 vers 

23 t/m 32). En de engel antwoordende 

zeide tot haar: De Heilige Geest zal over 

u komen, en de kracht des Allerhoog-

sten zal u overschaduwen; daarom ook, 

dat Heilige, Dat uit u geboren zal wor-

den, zal Gods Zoon genaamd worden 

(Luk. 2: 35). Zo zijn Paulus en Barnabas 

door Gods Geest afgezonderd c.q. ver-

hinderd. De Heere werkt alle dingen 

in Christus door de Heilige Geest. De 

gouden draad door de geschiedenis; 

heilsgeschiedenis en geschiedenis wel 

onderscheiden, maar niet te scheiden. 

Uiteindelijk gaat het de Heere om het 

heil van Zijn volk - dat Zijn eeuwige 

raad hier in de tijd volvoerd wordt. 

Ds. A.C. Rijken besluit zijn referaat met 

het laten zingen van Psalm 51 vers 4 en 

6 en gebed. Ds. J.C. den Toom opent 

de middagbijeenkomst met gebed, het 

zingen van Psalm 63 vers 1 en 2 en het 

lezen van Joh. 16 vers 5 t/m 15.

De Heilige Geest 
in de heilsorde 
[dr. W. van Vlastuin]
Het is een grondlijn in het gereformeer-

de denken om Christus’ werk te con-

centreren op de verzoening en de verge-

ving. De gerichtheid op de verzoening 

is daarom geen zaak van bekrompen 

eigenbelang van de zondaar, maar wordt 

gedragen door het belang van God. Het 

geloof mag zien dat Christus genoeg 

heeft gedaan aan Gods gerechtigheid. 

We ontdekken dat in Jezus Christus alle 

heerlijkheid van God schittert (2 Kor. 

4:6). We raken dan ook niet uitgekeken 

op Hem en we verlangen naar diepere 

kennis van Hem (Fil. 3:12). De Geest 

laat ons echter zien dat de Vader niet 

anders is dan de Zoon (Joh. 1:18, 14:9). 

Zo bloeit de vrijmoedigheid op een ge-

heimenisvolle wijze op. In de geweldige 

spanning van de veroordelingen van 

Gods wet ontvangen we door het Evan-

gelie de toegang tot het hart van de he-

melse Vader. We kunnen het maar niet 

klein krijgen dat wij kinderen van God 

genoemd worden (1 Joh. 3:1). Terwijl 

de heilige engelen op een afstand moe-

ten blijven, mogen wij naderen tot de 

Schepper om aan Zijn Vaderhart te rus-

ten. Moeiten en zorgen komen in een 

ander licht te staan. We ontdekken dat 

het Zijn zorg is dat wij zorgen hebben, 

omdat we anders zo zorgeloos zouden 

zijn. In het lijden drukt Hij ons aan Zijn 

hart om te bewaren voor de oppervlak-

kigheid en de wereld en Zijn eeuwige 

liefde te ontdekken. We ontdekken dat 

Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid 

en licht heeft voor alle oprechte harten 

(vgl. Ps. 97:7). We verwonderen ons 

niet meer over het kwaad en het lijden 

dat ons overkomt, maar we verwonde-

ren ons erover dat Hij niet doet naar 

onze zonden en ‘Hij verzachtte vaderlijk 

mijn lijden.’ Facetten van het werk van 

de Heilige Geest zijn: Geest van ver-

nieuwing (Rom. 7:22, Rom. 8:3-4, Ef. 

2:10); vrucht van de Geest (Rom. 5:5, 

Matth. 5:44-45, Hand. 5:41, Fil. 1:29); 

Geest van vrijmoedigheid; oog voor het 

mysterie van de Geest in de schepping 

(Gen. 1:2, Ps. 104:30, Zondag 9-10) en 

Geest der gebeden (Rom. 8:23, Rom. 

8:26, Openb. 22:17). Het is een be-

perkte selectie uit de rijkdom van Gods 

Woord en daarin het werk van de Heili-

ge Geest. 

Dr. Van Vlastuin besluit zijn referaat 

met het laten zingen van Psalm 65 vers 

1 en 2. Nadat de schriftelijke vragen 

door beide inleiders zijn beantwoord, 

sluit dr. Van Vlastuin de Toogdag met 

het laten zingen van Psalm 119 vers 3 

en 67 en gebed. De voorzitter wenst 

allen een behouden reis en een goede 

zondag zowel thuis als in Zijn huis. Vol-

gend jaar worden de Ledenvergadering 

en de Toogdag gehouden op D.V. zater-

dag 17 oktober 2015 te Lunteren.

Ter overdenking
‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zul-

len Gods kinderen genaamd worden.’ 

(Math. 5:9) O, dat gij nu dan ook als 

zulk een vreedzame, als zulk een vre-

demaker, die vrede heeft leren maken 

met God en met de naaste, u mag 

openbaren! Dat gaat niet zonder strijd, 

zonder zware strijd zelfs! Het is een 

strijd, waarin gij menige nederlaag zult 

lijden. Het is de strijd tegen uw eigen 

vlees. Wordt die strijd gestreden, ziende 

op Jezus de Vredevorst? Zo eindigt het 

in een volkomen overwinning, want Hij 

heeft aan het kruis over de boze wach-

ten getriomfeerd (ds. S. van Dorp).
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