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Het geloof is een vaste grond der dingen, die men 
hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet. 

Leven van de hoop

V
anuit het geloof levende pel-
grims zijn gasten en vreem-
delingen op deze aarde, 
uitziende naar de stad die 

fundamenten heeft, welker Kunstenaar 
en Bouwmeester God is. Heimwee 
doet hen over tegenspoed en kruis 
heenzien, omdat er een levende hoop 
is op het eeuwige leven met God en 
een zaligheid, die geen oog heeft gezien 
en geen oor heeft gehoord en in geen 
hart is opgemerkt. Leven van de hoop 
kenmerkt christenen, is een toetssteen 
voor ieders leven en de stand van het 

kerkelijk leven. Petrus, wel genoemd 
'de apostel van de hoop' vertolkt het 
leven van de hoop.

Leven van de hoop is van levensbelang. 
Daarom heeft het bestuur gemeend 
hierover met elkaar te spreken op de 
landelijke Toogdag op zaterdag 20 
oktober 2018. Ds. N. den Ouden 
(Sint-Maartensdijk) en ds. A. Vlietstra 
(Harskamp) zijn bereid hierover een 
referaat te houden. 

Voor alles geldt D.V.

K. van den Herik (secr.)

zaterdag 20 oktober 2018

Ds. N. den Ouden 
(Sint-Maartensdijk) 
en ds. A. Vlietstra

 (Harskamp)

Landelijke 
Toogdag

Zicht op de mannenbond
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Leven van de hoop

Van de 
voorzitter

In het achter ons liggende jaar 
werd, naast de gebruikelijke 
Toogdag van onze Mannen-

bond, in samenwerking met de 
HHJO voor de tweede keer ook 
een dag, speciaal bedoeld voor 
jonge mannen, georganiseerd. Dit 
bleek in een behoefte te voorzien. 
We hopen hier in de toekomst 
mee door te gaan.  
 
Om praktische redenen werd 
door de commissie jeugdwerk 
het voorstel gedaan om er, wat 
deze dagen betreft, afstand van 
te nemen en de verantwoording 
en de uitwerking ervan terug te 
geven aan het hoofdbestuur van 
onze Mannenbond. In de laatste 
vergadering is het voorstel van de 
commissie jeugdwerk besproken 
en overgenomen. Dit betekent dat 
door ons momenteel voorberei-
dingen worden getroffen voor het 
houden van een derde landelijke 

jonge mannendag, D.V. ergens in 
de vroege zomer 2018. Wat de on-
derwerpen betreft die besproken 
zullen worden, zal gelet worden 
op de vragen en de leefwereld van 
deze leeftijdsgroep. Wanneer een 
en ander beslag zal krijgen, wordt 
u daar nader over geïnformeerd.

In meerdere gemeenten blijkt de 
behoefte aan een mannenver-
eniging, die speci�ek bedoeld is 
voor jonge mannen. In de prak-
tijk worden de bestaande man-
nenverenigingen hoofdzakelijk 
bezocht door mannenbroeders 
van middelbare en hogere leeftijd. 
Dit is helaas voor veel jongeren 
een belemmering en een te hoge 
drempel om daadwerkelijk toe te 
treden als lid. Het bestuur acht 
het van groot belang om hiervoor 
een oplossing te vinden, zodat ook 
jonge mannen uit onze gemeenten 
zich samen kunnen verdiepen in 
het Woord des Heeren. Het zou 
een goede zaak zijn om te zoeken 
naar mogelijkheden om binnen 
de gemeente, in overleg en nauwe 
samenwerking met de plaatselijke 
mannenvereniging, na te denken 
over de oprichting van een jonge 
mannenvereniging. Het bestuur 
van de landelijke Mannenbond is 
bereid om u daarin, waar nodig te 
helpen.

Het lidmaatschap van de mannen-
vereniging kan voor ons persoon-
lijk geestelijk leven tot rijke zegen 
zijn. En dat is ook wel te begrij-
pen als we bedenken waar we als 
mannenbroeders samen mee bezig 

mogen zijn, met niet minder dan, 
al is het op een eenvoudige wijze, 
het nader onderzoeken van Gods 
Woord. En dat Woord heeft de 
Heere gegeven tot onze zaligheid. 
Wanneer we dat beseffen, zullen 
we geen middel onbenut laten 
om dat te bestuderen, zodat we 
al meer en meer kennis krijgen 
van God en goddelijke zaken. 
Een vaste regelmaat is daarbij van 
wezenlijk belang. Daar kan het 
lidmaatschap van de vereniging 
zeker toe bijdragen. 

In de praktijk valt het niet mee 
om thuis - waar ook in onze vrije 
tijd het nodige op ons afkomt 
- voor jezelf een avond af te 
zonderen om het Woord van God 
te bestuderen. En als het wordt 
gedaan, bestaat het gevaar van 
eenzijdigheid. Wat is het dan een 
groot voorrecht om op gezette 
tijden de verenigingsavonden te 
bezoeken en samen met anderen 
de Bijbel ter hand te nemen en 
te bestuderen. Vraagt u het maar 
aan de leden van de plaatselijke 
vereniging hoe goed het is en hoe 
je samen onder de leiding van 
Gods Geest verrijkt mag worden 
juist wel daar waar je met ande-
ren, leden van de kerk, iets mag 
ervaren van de gemeenschap der 
heiligen.

Mede namens het bestuur van 
onze landelijke Mannenbond van 
harte Gods zegen in 2018!

J.C. den Toom v.d.m.

In meerdere 
gemeenten blijkt 
de behoefte aan een 
mannenvereniging, 
die specifiek bedoeld 
is voor jonge mannen. 
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