
HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

‘Indien gij van 
ganser harte 
gelooft, zo is 
het geoorloofd.’

 ‘De Nederlandse 
 Geloofsbelijdenis’

Op zaterdag 27 oktober was er de tweede landelijke Toogdag van de Hersteld Her-

vormde Mannenbond. Met dankbaarheid zien we terug op een goed bezochte dag, 

waarbij ook vertegenwoordigers van de mannenbonden van de Gereformeerde 

Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerk en van de Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond aanwezig waren. 

Verslag Toogdag Hersteld Hervormde Mannenbond

Na de opening mediteerde ds. J.C. den Toom over Psalm 

27 : 4 ’Een ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik 

zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in 

het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te 

aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.’ Waar is 

het ons om te doen tijdens onze bijeenkomsten als man-

nenverenigingen? Die is ons verlangen als we de ver-

enigingsavonden bezoeken? Met deze vragen opende 

de voorzitter van de Hersteld Hervormde Mannenbond 

deze dag. Koning David had vele verantwoordelijkhe-

den. Vele zaken vroegen zijn aandacht. Toch was er één 

zaak wat boven alles zijn hart vervulde. Het was een 

vrucht van Gods genade dat deze begeerte aangetroffen 

werd in het hart van een Adamskind. Ds. J.C. den Toom 

sprak de wens uit dat vanuit deze begeerte de vereni-

gingsavonden zouden worden bezocht.

Het eerste referaat werd gehouden door ds. P. Korteweg, 

predikant van de Hersteld Hervormde gemeente te Oud-

Beijerland. Hij sprak over ‘De Nederlandse Geloofsbelij-

denis’. Een kostbaar belijdenisgeschrift, dat geschreven 

is uit verzet tegen de leer van Rome en van de wederdo-

pers. De belijdenis begint in artikel 1 met de eeuwigheid 

vóór ons, en eindigt in artikel 37 met de eeuwigheid 

ná ons. Dat Guido de Brès geen opstand onder het volk 

wilde, bleek uit heel zijn optreden. Het artikel 36 over de 

overheid is geschreven in een tijd waarin de brandsta-
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pels rookten. Ds. P. Korteweg wees erop dat bij Guido de 

Brès het belijden een zaak was van zowel het hoofd als 

het hart, zo blijkt ook uit het begin van het artikel 1. De 

belijdenis van de gereformeerde leer heeft Guido de Brès 

met zijn leven moeten bekopen. Voor hem was sterven 

echter eeuwig erven. Zijn verlangen lezen we aan het 

einde van artikel 37 ‘Daarom verwachten wij dien groten 

dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de 

beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.’

Het tweede referaat werd gehouden door ds. W.J. op ’t 

Hof, predikant van de Hersteld Hervormde gemeente te 

Urk. Hij sprak over ‘De nadere reformatie nu!’. De lezing 

werd verdeeld in twee punten, de noodzaak en het begin 

van deze reformatie. Waar nemen wij genoegen mee? 

Wanneer zijn wij tevreden? Als alles gaat zoals het gaat? 

De predikant merkte op dat wij vaak tevreden zijn als er 

niet al te veel onrust is. We zijn blij met het verenigings-

leven, we zijn verheugd met een goede opkomst tijdens 

de kerkdiensten. Maar is er in onze gemeenten ook 

geestelijk leven? Met minder mogen wij niet genoegen 

nemen. Ds. W.J. op ’t Hof wees erop dat Jacobus Koelman 

en Willem Teellinck al hadden geschreven over een re-

formatie binnen de gemeente. Naast het gebed voor de 

predikant en de kerkenraad dient er ook gelet te worden 

op het aannemen van lidmaten. Waarom willen zij belij-
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denis doen? Tijdens de gesprekken met belijdeniscate-

chisanten dient erop gewezen te worden dat de gehele 

handel en wandel overeenkomstig Gods Woord dient te 

zijn. Ds. W.J. op ’t Hof wees op het nauwe verband tussen 

het doen van openbare belijdenis en het ware geloof. De 

apostel Filippus stelde in Handelingen 8:37 ‘Indien gij van 

ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.’

Aan beide sprekers werden diverse vragen gesteld. We 

zien terug op een goede dag waarin vanuit beide refera-

ten veel stof tot overdenking werd geboden.
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Wij bevelen het werk van Stéphanos van harte aan!

Over Stéphanos

Stichting Stéphanos 

is een interkerkelijke 

stichting. Het doel van de 

stichting is het helpen lenigen  

van de diaconale nood in Malawi. 

In het bijzonder door hulp  

aan weeskinderen  

en diaconale  

projecten. 
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Ds. A. den Hartog

Ds. L.M. Jongejan

Ds. J. Joppe

Stichting Stéphanos 
Postbus 1136

 3860 BC Nijkerk 
tel. 033 - 245 62 22 
www.stephanos.nl

Over Stéphanos

Stichting Stéphanos 

is een interkerkelijke 

stichting. Het doel van de 

stichting is het helpen lenigen 

van de diaconale nood in  

Malawi en Zambia. In het  

bijzonder door hulp aan  

weeskinderen en  

diaconale  

projecten. 

In Malawi en Zambia 
wonen miljoenen wees-
kinderen. Door ziektes 
als  HIV/aids en malaria 
zijn veel kinderen hun 
ouders kwijtgeraakt. Hun 
toekomst is zeer onzeker.

Stéphanos helpt wees-
kinderen met voedsel, 
kleding, (Bijbel)onderwijs, 
medische zorg en op-
voeding. 

Geef weeskinderen in Malawi 

en Zambia toekomst!

Uw bijdrage is meer 
dan welkom op 
banknr. 33 53 07 450 
t.n.v. Stéphanos, Uddel

Wilt u ons helpen? 
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