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Het onderzoeken van Gods Woord en het bestuderen van de 

belijdenisgeschriften kan onder Gods zegen vruchten van 

eeuwigheidswaarde afwerpen voor ons persoonlijke, gezins- 

en kerkelijke leven.

De mannenvereniging
… voor mij?!
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Ds. J. van Wier schreef: ‘Wat me vandaag met grote zorg 

vervult, is de hoeveelheid kennis, die in vergelijking met 

vroeger bitter, bitter klein is.’ 

Het onderzoeken van de Schriften is een opdracht die we 

op veel plaatsen kunnen lezen in Gods Woord. Daarom zijn 

er van oudsher onder meer mannenverenigingen. Onderzoe-

ken is in deze het aandachtig doorlezen en bespreken van 

de Schriften en elkaar wijzen op de onuitputtelijke rijkdom 

daarvan om elkaar tot hand en voet te zijn op weg en reis 

naar de eeuwigheid. Het is geen nieuws als we zeggen dat 

de kerk van Nederland meer en meer minderheid wordt. 

Wat is het een voorrecht om samen in 

alle rust bezig te zijn met zaken van 

eeuwigheidswaarde. Maar Hij houdt 

Zijn Kerk in stand, niet onze standvas-

tigheid.

Een bekende uitspraak is dat het gezin 

een kerk in het klein is, de hoeksteen 

van het kerkelijk leven. Ouders hebben 

als taak dat ‘kleine’ kerkje te leiden. 

Dit vraagt van hen zich vast te houden 

aan het getrouwe Woord van God. Dat vraagt om het onder-

zoeken en beluisteren daarvan, opdat u weet te vermanen, 

te bemoedigen, tegensprekers te weerleggen, uw kinderen 

inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als 

gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. 

Maar schieten ook wij als ouders niet schromelijk tekort, 

door mee te gaan in het rusteloze levenspatroon van deze 

eeuw? Ook hiervoor geldt: geef rekenschap van uw rent-

meesterschap.

Als mannen genodigd worden een verenigingsavond te be-

zoeken, is soms te horen: Ik heb het al zó druk, en moet al 

prioriteiten stellen. Het is allemaal te begrijpen, maar de 

meerwaarde van het gezamenlijk, ordelijk onderzoeken van 

Gods Woord, het zoeken naar diepere uitleg en onderlinge 

verbanden, worden voorbijgegaan. Bovendien is het toch de 

Heere Jezus Zelf die zegt: ‘Want waar twee of drie vergaderd 

zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen’.

We zijn een nieuwe jaarkring binnen gereisd. Een onbeken-

de weg ligt voor ons.  Wisseling van dag en nacht en van de 

jaargetijden gaan gestadig voort. Er is geen stilstand. Zoals 

het water in de rivier, zo stoomt de tijd langzaam doch gesta-

dig voort in de onafzienbare reeks van uren, dagen, maan-

den, jaren. We vliegen daarheen. Ja, maar waarheen? Op 

deze vraag weet de wereld geen antwoord, ook al probeert 

ze er wel een te geven. De meesten van ons zullen het ant-

woord wel weten. We zullen allen verantwoording af moeten 

leggen over hetgeen God ons slechts geleend heeft. Geef re-

kenschap van uw rentmeesterschap; want gij zult niet meer 

kunnen rentmeester zijn. Dan kunnen we niet meer zeggen: 

ik heb geen tijd; want dan is het eeuwigheid.

Daarom de dringende oproep: ‘On-

derzoekt de Schriften; want gij meent 

in dezelve het eeuwige leven te heb-

ben; en die zijn het, die van Mij ge-

tuigen’. Uw plaatselijke mannenver-

eniging biedt u daarom de gelegen-

heid diepere kennis aangaande Gods 

Woord en de belijdenisgeschriften te 

verkrijgen. Zie het lidmaatschap van 

de mannenvereniging als verlengstuk 

van de jeugdvereniging waarvan u wellicht lid bent geweest, 

van uw christelijke opvoeding die u waarschijnlijk hebt ge-

noten, van uw doop. Maar zie de mannenvereniging vooral 

als eenvoudige leerschool, om als echtgenoot, vader of in 

welke hoedanigheid ook uw huis- en kerkgenoten etc. heen 

te wijzen naar de stad, die fundamenten heeft, welker kun-

stenaar en bouwmeester God Zelf is. Dat hierbij de hulp van 

Gods Geest nodig is, is onmiskenbaar.

Een levensvraag: wat heeft uw hoogste prioriteit in dit tij-

delijke leven? We wensen een ieder toe dat dit het horen 

is naar de stem van de levende God, Die zegt: ‘De wereld 

gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God 

doet blijft in der eeuwigheid’. De geopenbaarde wil van 

God is dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem 

gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe. Maar 

ken uw ongerechtigheid, uw dodelijke kwaal! Want er is 

een Heelmeester in Israël en balsem in Gilead. Hebben 

we dé hemelse Medicijnmeester nodig gekregen? ‘Soms is 

gezondheid een hardnekkige ziekte; omdat die schijnbaar is’, 

schreef wijlen ds. H.G. Abma.

‘Want waar twee of 

drie vergaderd zijn 

in Mijn Naam, daar 

ben Ik in het midden 

van hen’.
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