
HERSTELD HERVORMDE MANNENBOND

Wij leven in 
een wereld die 
als vaderloos 
kan worden 
bestempeld.

Terugblik Toogdag 
en ledenvergadering 
oktober 2012

Op zaterdag 27 oktober 2012 te Lunteren, opent om 9.30 uur ds. J.C. den Toom 

(voorzitter) de Ledenvergadering met het laten zingen van Ps. 79 vers 4 en 7, gebed 

en het lezen van Psalm 27. ‘Eén 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.’ (Ps. 27: 4) 

Impressie Ledenvergadering

Het eerste doel waartoe David begeerde zijn leven lang 

in het huis des Heeren te mogen wonen, was om de 

liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. Maar hij laat er 

een tweede op volgen, namelijk om te onderzoeken in 

Zijn tempel. Het is David niet alleen te doen om te zien, 

maar ook om te onderzoeken. En iemand die nog wil 

onderzoeken staat niet op het standpunt, dat hij alles 

weet. Hij wil dus blijven onderzoeken en dat onderzoek 

moet plaats hebben in Gods tempel. Om te onderzoe-

ken in Zijn tempel. Ja, daar moet het ons om te doen 

zijn als wij behoren tot de woonstede Gods, als we dus 

huisgenoten Gods zijn geworden. Of kent u niet iets 

van dat zitten aan de voeten des Heeren, van dat drin-

ken van het water des levens uit de fontein des levens? 

Hebt u dan nooit iets gezien van die liefelijkheid van de 

schatten van Gods genade, die in Christus zijn? ‘Maar ‘t is 

mij goed, mijn zaligst lot, Nabij te wezen bij mijn God; ‘k 

Vertrouw op Hem geheel en al, den HEER’, Wiens werk ik 

roemen zal.’ 

De voorzitter merkt op dat de Mannenbond een jaar 

geleden (2011) is opgericht met nul leden, en dat Anno 

Domini 2012 er 46 verenigingen lid zijn met totaal dui-

zend leden. De dank hiervoor zijn we verschuldigd aan 

de Heere God. Verder merkt de voorzitter op dat vandaag 

ook de Toogdag van de Hervormd Gereformeerde Man-

nenbond (PKN) wordt gehouden. Met nadruk merkt de 

voorzitter op dat dit berust op een misverstand en dat 

we daar D.V. volgend jaar rekening mee zullen houden.  

14



In de vacature van dhr. W.M.J. Muije (classis Midden) is 

dhr. E.J. Diepeveen uit Rhenen gekozen, en in de vaca-

ture van dhr. J. Smit (classis Noord) dhr. A.J. Beekman 

uit Rijssen. Anno januari 2013 kan worden gemeld dat 

beide gekozen bestuursleden hun verkiezing hebben 

aangenomen. Een bijzonder woord van dank wordt ge-

richt aan beide scheidende bestuursleden: dhr. W.M.J. 

Muije en dhr. J. Smit. Dhr. J. Smit is vanwege ziekte niet 

aanwezig. Beiden hebben zich van harte ingezet voor de 

totstandkoming van de Mannenbond. Namens de ver-

gadering bedankt de voorzitter hen voor hun hartelijke 

betrokkenheid en grote inzet en wenst ze van harte Gods 

onmisbare zegen toe in hun kerkelijke leven, gezinsleven 

en persoonlijk. 

Voor het boekjaar 2011 is de enige bron van inkomsten 

de collecte op de oprichtingsvergadering d.d. 20 okto-

ber. Alle gemaakte kosten zijn betaald door de Hersteld 

Hervormde Kerk. Daar er geen zicht op inkomsten en 

uitgaven was, is voor het boekjaar 2012 geen begroting 

opgesteld; het innen van de contributie is in het vierde 

kwartaal 2012 gedaan. De jaarrekening 2011 en de begro-

ting 2013 worden door de vergadering ongewijzigd vast-

gesteld. De contributie wordt vastgesteld op € 2,= per lid 

per jaar. De penningmeester wordt decharge verleend.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten konden door 

bij de Bond aangesloten verenigingen voorstellen inge-

diend worden. Er zijn geen voorstellen ontvangen. De 

algemeen adjunct dhr. E. Muis, sluit om 10.30 uur de ver-

gadering met het laten zingen van Psalm 133 vers 1 en 3 

en gebed. 

Toogdag 2013

De Toogdag gaat standaard gehouden worden op de 

derde zaterdag van oktober. Voor 2013 betekent dit: 

zaterdag 19 oktober te Lunteren. Het thema is: ‘Verant-

woord vaderschap’. De referaten worden gehouden door 

ds. H. Zweistra uit Nederhemert en ds. P.C. Hoek uit Hoe-

velaken. Voor alle data geldt: Deo volente.

Verantwoord vaderschap. Wij leven in een wereld die als 

vaderloos kan worden bestempeld. Eeuwen en eeuwen 

waren er patriarchale patronen. Zo was het in kerk, staat 

en maatschappij, en ook het christelijke gezin. Vader 

Smijtegelt schreef: ‘God is best, maar wij houden Hem 

voor het lest.’ Wij zouden in die lijn mogen stellen, dat 

God onze Vader, best is, maar wij houden Hem voor de 

rest. De onverklaarbare rest. Geldt dit ook voor onze 

kinderen? Groeien ze op als de verloren zoon, dolende 

in hun ‘eigen’ wereld? Zoeken vele compensatie voor 

wat zij missen of tekort gekomen zijn? De verhouding 

vaderkind is een Goddelijke ordinantie, terstond met de 

schepping gegeven. Op de vader ligt iets van de majes-

teit Gods, en het kind heeft achter de vader God te zien, 

aan Wie het eer heeft toe te brengen. ‘O Zoon, maak ons 

Uw beeld gelijk.’ Deze grondlijn kan rechtstreeks worden 
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doorgetrokken naar de kerkelijke gemeente. Naarmate 

de maatschappelijke en geestelijke druk op hét christelij-

ke gezin toenemen, vraagt dit meer van het vaderschap. 

De aardse en de Hemelse dragen dezelfde wonderscho-

ne naam. Maar zegt de catechismus niet dat wij van de 

hemelse majesteit Gods niet in aardse termen mogen 

denken? Laat staan dat de Hemelse Vader een surrogaat 

zou kunnen of mogen zijn voor liefde en zorg van een 

aardse vader. Is het niet onuitsprekelijk rijk en wonder-

lijk dat Christus een grond heeft gelegd in het gebed, 

namelijk dat God onze Vader door Christus geworden 

is? ‘Want, schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten 

ben, de HEER’ is goed en groot; Hij is en blijft mijn Vader en 

Behoeder;’ 

‘Ik daag u voor de vlekkeloze majesteit Gods. Voor Hem 

liggen al uw wegen open en bloot. Ik klaag u aan met 

het geweld van Gods Woord, dat u de schuldige bent. Gij 

zijt die man en die vrouw! Opdat u doorstoken met het 

zwaard van het Woord Gods, zou ophouden met Lot in 

uw stoel te pruttelen over de jeugd van tegenwoordig 

en over de manieren van jongens en meisjes tegenwoor-

dig, die fel te haten en fel te laken zijn. Wee die jongens 

en die meisjes, die zich naar lichaam en ziel verderven. 

Maar ik moet u hebben, ik moet u uit die stoel hebben. 

De klacht over uw kinderen klinkt vals, want ze is niet 

gemengd met de aanklacht van uzelf voor Gods troon. 

Lot weigerde zichzelf te doorsteken. Hij weigerde al de 

vossen, ook die kleine die de wijngaard bederven, te 

vangen. Dat is een werk van God. Daarom pleit ik niet al-

leen bij u, maar pleit ik ook bij God om Zijn Geest, opdat 

die Geest voor deze en gene - ik hoop voor u allen - dit 

Woord als een zwaard gebruike. Want het wonderlijke is, 

dat het aanklagend geweld van het Woord van God er op 

uit is, niet om u te verderven, maar om u uit uw vadsige, 

akelige rust te halen en u als een goddeloze voor zijn 

voeten neer te leggen. Hoort wat God zegt: De goddelo-

ze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedach-

ten; en hij bekere zich tot de HEERE. Want God vergeeft 

menigvuldig.’ (ds. G. Boer 1919-1973)

K. van den Herik | secretaris 
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