
Zicht op de mannenbond

‘Het geschiedde nu, als de Heere Elia met een 

onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa 

ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch 

hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. 

Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de Heere leeft en 

uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten! Alzo gingen zij af 

naar Bethel.’ 

(2 Kon. 2:1-2)

Om na te denken
K. van den Herik | secretaris

‘De laatste gang. Een zekere gang. Elia 

mocht rusten op het bloed des Lams, 

afgeschaduwd in de bloedige offeran-

den. De laatste gang. Wat is het rust-

punt van ons hart? Toch niet de gods-

dienst? Toch niet het idee van het 

bloed? Het ware bloed, het bloed zelf, 

komt achter het mes openbaar. Eerst 

het mes en dan het bloed. Het bloed 

uit het hart van het Lam stroomt na de 

halszaak. Zo werd het door de offeraar 

bij het altaar doorleefd. De laatste 

gang uit God, een gang met God en nu 

mag zijn gang in God eindigen. Wat 

uit God is, komt in God terecht. Wat 

is zalig worden toch een zeker werk! 

De laatste gang. Elia gaat de eeuwige 

liefde van de Verbondsgod tegemoet. 

Door de liefde naar de liefde toe om 

eeuwig van de liefde Gods in Christus 

te mogen zingen. Welk een toekomst! 

De laatste gang. Ik zet mijn treden in 

Uw spoor. Zijn we wandelaars achter 

de Heere door de trekkende liefde? 

De laatste gang. Elia heeft de hemelse 

gemeenschap gesmaakt, voordat hij in 

de hemel werd opgenomen. Hij ging 

geen vreemde plaats tegemoet. Hij 

ging geen vreemd werk doen. De laat-

ste gang. Gods kinderen leren de he-

melse zaligheid sma-ken in Christus, 

Die vanuit de hemel is neergedaald 

om hemelse genade mede te delen 

aan boetvaardigen. De laatste gang. 

De Heere zal genade en ere geven. 

Eerst genade en dan de ere. We zullen 

de eerkroon dragen. Door U, door U 

alleen, om het eeuwig welbehagen. De 

laat-ste gang. Elia ging afscheid nemen 

van Elisa. De laatste ontmoeting. Welk 

een lie�ijk samenzijn zal dat geweest 

zijn! De laatste gang. Elia wilde alleen 

verder. Maar Elisa wilde Elia niet 

alleen laten gaan. Hij wilde met zijn 

leermeester mee. Hij was door liefde 

aan Elia verbonden. Banden der liefde 

in de eeuwigheid gelegd. Banden uit 

de hemel, banden door de hemel en 

banden voor de hemel. Zoete banden, 

die mij binden aan des Heeren lieve 

volk. De laatste gang. Ik geloof de 

gemeenschap der heiligen. Beneden 

en boven. Hebt u ook Gods volk lief? 

Waar liefde woont, gebiedt de Heere 

Zijn zegen. De laatste gang. Samen 

gingen zij van Gilgal naar Bethel. Be-

kende plaatsen. Gilgal, de plaats der 

gedenktekens. Door Jozua opgericht 

vanwege de wondervolle doorgang 

door de Jordaan. Elia mag zien op de 

verbondstrouw van God. De laatste 

gang. Bethel. Daar heeft Jakob kennis 

aan. De ladder daalde neer van de 

hemel naar de aarde. Van boven naar 

beneden. Bethel, huis Gods. De hemel 

is geopend door de Heere. Daar is 

plaats in het Vaderhuis met zijn vele 

woningen. De laatste gang. Het kan 

vandaag of morgen voor ons de laatste 

gang zijn. Hebben we de geloofskijker 

bij de hand, in de hand gelegd door de 

Heere? Het geloof is een gave Gods, 

neergelegd in lege handen. De laatste 

gang. Maakt u gereed voor de laatste 

gang. Dat is een eis en een belofte 

tevens. Wat de Heere eist, wil Hij nog 

schenken. De laatste gang. Die dichter 

wil ermede bekend gemaakt worden: 

‘Ontdek mijn levenseind aan mij’, 

Psalm 39. de laatste gang. O Sion, 

weldra is de strijd gestreden. Nog 

enkele stappen en we zijn Thuis. Met 

Elia bij de Heere. ‘De schoonste plaats 

mat Gij met ruime snoeren. O heerlijk 

erf, Gij kunt mijn ziel vervoeren.’ (ds. J. 

Catsburg, 1929-1984)

‘Dan ga ik op tot Gods altaren,  

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren. 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt,  

Mij eindeloos verheugt.’
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Hemelvaartsdag

Deze heerlijke gave heeft Christus 

door Zijn borgtochtelijk lijden en 

sterven aan het kruis op Golgotha 

verworven. Vergeving, gerechtigheid, 

eeuwig leven kan Hij uitdelen aan Zijn 

volk. Hij verlost Zijn Kerk uit de ge-

vangenis van zonde, satan en de dood 

en doet hen ingaan tot de zaligheid 

van dat hemelleven. In gemeenschap 

met God om te loven en te prijzen die 

God des levens, die wonder doet, Hij 

alleen. ‘De HEERE is mij verschenen 

van verre tijden! Ja, Ik heb u  liefgehad 

met een eeuwige liefde; daarom heb Ik 

u getrokken met goedertierenheid.’ Zo 

mag Zijn volk zich hier op aarde ver-

heugen in de rijkdom van Zijn genade 

en uitzien naar de tijd dat het eeuwig 

zal wonen bij Hem in Zijn heerlijkheid. 

Kennen we daar iets van in ons leven, 

van dat bediend worden uit dat hemels 

heiligdom? ‘Ik heb u liefgehad, zegt de 

HEERE; maar gij zegt: Waarin hebt 

Gij ons liefgehad?’ Hij deelt zijn gaven 

uit aan opstandelingen die van nature 

helemaal niets met God te maken wil-

len hebben. Het grote wonder is wan-

neer we onszelf als een opstandeling 

leren zien en kennen. Dan zullen we 

de wondere genade ervaren, dat op-

standelingen verbroken en verbrijzeld 

worden en leren smeken om genade. 

Maar zullen dan ook het wonder erva-

ren, dat de Heere aan wederhorigen 

zijn genadegaven uitdeelt, de rijk-dom 

van Zijn liefde en ontferming om eeu-

wig bij Hem te mogen wonen. ‘Gij 

zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de 

gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt 

gaven genomen om uit te delen onder de 

mensen; ja, ook de wederhorigen om bij 

U te wonen, o Heere God!

Van het bestuur

‘Hoe kunnen we onze jongeren, die 

geen lid van een mannenvereniging 

zijn, aansporen lid te worden?’ Deze 

vraag is besproken met de HHJO, 

waaruit het initiatief is geboren 

om voor onze ‘jongere’ mannen een 

ontmoetingsdag te beleggen waarin 

Gods Woord centraal staat. Zodra er 

meer bekend is informeren we u. 

In 2015 zijn de volgende bestuursleden 

aftredend en herkies-baar: dhr. 

E.J. Diepeveen uit Rhenen (classis 

Midden); dhr. E. Muis uit Putten 

(classis Noord-Veluwe) en dhr. 

K. van den Herik (secretaris). 

Bij brief d.d. 5 maart 2015 zijn 

de leden hierover geïnformeerd. 

Documenten van ledenvergaderingen 

en reglementen etc. staan op: de 

website www.hersteldhervormdekerk.

nl/mannenbond. Daarnaast wordt 

tweewekelijks een meditatie op-

genomen. Ook voor plaatselijke en 

regionale verenigingsnieuws is er plaats 

op de website.

De Toogdag over het genadeverbond, 

is zaterdag 17 oktober 2015 van 11.00-

15.30 uur te Lunte-ren. Ds. A.J. Britstra 

uit Maartensdijk houdt ‘s morgens een 

referaat over: ‘De oorsprong van het 

verbond’. In de middag houdt ds. A. 

Kos uit Hardinxveld-Giessendam een 

referaat over: ‘Tweeërlei kinderen des 

verbonds’. Het bestuur is op voorhand 

beide predikanten zeer er-kentelijk 

dat ze dit tere onderwerp trachten 

te doorgronden, en de oogst van hun 

vlijt met ons allen te willen delen. 

Voorafgaand aan de Toogdag is van 

09.30-10.30 uur de jaarlijkse ledenver-

gadering.

Lezers en lezeressen. Waar het om gaat 

in deze wereld en in ons eigen leven is 

van wie we zijn. Het gaat er in de eerste 

plaats niet om wie of wat we zijn, maar 

van wie we zijn. Dat is altijd en voor 

alles de belangrijkste vraag. Zijn we van 

deze wereld, of zijn we door genade 

het eigendom van God geworden? 

‘Gelijk Hij ook in Hoséa zegt: Ik zal 

hetgeen Mijn volk niet was, Mijn volk 

noemen, en die niet bemind was, Mijn 

beminde.’ Dwars door al haar ontrouw 

en overspeligheid heen blijft dat 

huwelijksverbond van Gods kant vast, en 

mag Hoséa van het volk Israël toch zeg-

gen: Hun God; vanwege het verbond: Ik 

ben de Heere, uw God. Hierbij denken 

we onwillekeurig aan ons hervormd 

gereformeerd voorgeslacht, op wiens 

schouders wij staan. Het voorgeslacht 

dat in de week tijd vrijmaakte om Gods 

Woord te onderzoeken, maar bovenal 

Zijn Woord geloof-den, het met vreugde 

aannamen, gasten en vreemdelingen op 

deze aarde waren en heimwee hadden 

naar het nieuwe Jeruzalem. Laten wij 

daarvoor toch tijd vrijmaken, en met alle 

vragen en zorgen in het maatschappelijk, 

kerkelijk-, gezins- en persoonlijk leven 

het maar zoeken bij Hem, aan de voet 

van het kruis op Golgotha.

Voor al het onze geldt: ‘Indien de Heere 

wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit 

of dat doen.’

Binnen enkele dagen hopen we te gedenken dat Christus tot Zijn 

heerlijkheid is ingegaan om Zijn volk ook in die heerlijkheid te brengen. 

23


