
Bestuursvergadering
Vrijdag 1 november jl. was de laatste bestuursvergadering van 

2013. Na gebed en meditatie over Psalm 111 houdt ds. J.C. 

den Toom de vergadering voor geopend. Er is een uitnodiging 

ontvangen voor de Bondsdag van de Ned. Hervormde Man-

nenbond op G.G. d.d. 26 oktober ’13 te Putten. Ook is een 

uitnodiging ontvangen voor de Bondsdag van de Bond van 

Mannenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten op 

zaterdag 9 november 2013 te Woerden. Beide Bondsdagen 

zijn bezocht. De Bondsdag van de Christelijk Gereformeerde 

Mannenbond en de Bondsdag van de Hersteld Hervormde 

Vrouwenbond zijn eveneens bestuurlijk bezocht. De voorzitter 

merkt op dat in dagen van kerkelijk verdeeldheid het goed en 

nuttig is elkaars Bondsdagen te bezoeken en andere verenigin-

gen daartoe uit te nodigen.

De Ledenvergadering en Toogdag 2014 wordt gehouden op 

zaterdag 18 oktober te Lunteren. Ds. A.C. Rijken zal een 

referaat houden over: De Heilige Geest in de heilshistorie 

en dr. W. van Vlastuin over: De Heilige Geest in de heilsor-

de. Deze keuze is ingegeven door het besef van een tekort 

in het geestelijk leven van de gemeenten en persoonlijk, en 

daardoor niet beantwoorden aan Gods doel. De referaten 

gaan ons een spiegel voorhouden, wat volgens Gods Woord 

gewoon is.

Op de Toogdag 2013 is afgesproken dat het bestuur een avond 

van de plaatselijke verenigingen wil bezoeken. De bestuurs-

leden zullen in hun ‘eigen’ classes per vereniging contacten 

leggen. Doel is meer betrokkenheid, elkaar beter leren ken-

nen, informatie uitwisselen over studiemateriaal, onderwerpen 

toogdag etc. Voor al onze voornemens geldt: Deo Volente. In 

de tabel staat per classis het bestuurslid met gegevens.

De Heilige Geest in de heilshistorie 
Wanneer we in grote lijnen het komen van de Heilige Geest 

nagaan, dan kunnen we zeggen dat de Heilige Geest werk-

zaam is in de schepping (Gen. 1:2; Ps. 33 etc.). Verder werkt 

de Heilige Geest in de kunst. Bezaleël en Aholiab worden 

van bijzonder gaven voorzien met de Geest om de tabernakel 

te versieren. In het bijzonder werkt de Heilige Geest in de 

gelovigen van het Oude Testament, zoals Abraham en David 

en anderen om hen te verlichten tot het kennen van God. 

Behalve als Geest van verlichting in de gelovigen, is Hij er 

als Geest van de profetie. Al deze werkingen worden aan 

Christus gegeven; bij de waterdoop in de Jordaan daalt de 

Geest op Hem neer, rust Hem toe voor Zijn Messiaanse taak 

en vervult Hem. Jezus is vol van de Heilige Geest. Pink-

steren is hét grote keerpunt in het komen van de Heilige 

Geest. Vóór Pinksteren zijn de gelovigen zeker niet zonder 

de Heilige Geest, maar ná Pinksteren zijn zij bij alle opgang 

en neergang, vol van de Heilige Geest. Dat is een verschil 

in niveau, dat is een gave Gods. (ontleend aan: ds. G. Boer 

‘Groei in het komen van de Heilige Geest’) 

Zicht op de mannenbond

Tekst: K. van den Herik

Het werk van de Heilige Geest is een maatstaf van waarachti-

ge bekering en geestelijk leven; het ontberen daarvan is door de 

eeuwen heen tekenend voor de stand van hét geestelijk leven in de 

christelijke gemeenten, gezinnen en persoonlijk.

Het werk van de 

Heilige Geest

‘Vóór Pinksteren zijn de 

gelovigen zeker niet zonder 

de Heilige Geest, maar ná 

Pinksteren zijn zij bij alle 

opgang en neergang, vol van de 

Heilige Geest.’
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De Heilige Geest in de heilsorde 
De toe-eigening van het heil in ons hart, is het hart van het 

christelijke geloof. Wat gebeurt er in ons hart als de Heilige 

Geest Zijn verborgen werk uitricht? In de gereformeerde tra-

ditie is er altijd veel aandacht voor deze vragen geweest. Ener-

zijds geeft dit warmte aan de prediking en anderzijds geeft dit 

de prediking een pastorale spits. In de lezing over ‘de Heilige 

Geest in de heilsorde’ willen we onderzoeken wat de Schrift 

zegt over het werk van de Heilige Geest. In de Schrift blijken 

tientallen activiteiten van de Heilige Geest te worden genoemd 

die te maken hebben met Zijn werk in ons diepste innerlijk. 

Tevens bezinnen we ons op de vraag op welke manier de aan-

dacht voor het werk van de Heilige Geest kan ontsporen in een 

gezonde Bijbelse verkondiging als de indruk wordt gewekt dat 

de Heilige Geest iets toevoegt aan het heil in Christus. Dat 

maakt de vraag spannend hoe het volbrachte heil in Christus 

zich verhoudt tot de toepassing van het heil in ons hart.

Dr. W. van Vlastuin

Regioavond classes Midden en Oost
Donderdag 21 november 2013 is in Opheusden de 1e regio-

avond van beide classes gehouden. Na een woord van welkom 

aan de ruim 40 aanwezigen begonnen we met het lezen van 

Matthëus 22 vers 1:14, de gelijkenis van de Koninklijke brui-

loft. Als spreker was ds. J.G. Blom uit Kesteren genodigd, voor 

het houden van een referaat over ‘De roeping’ naar aanleiding 

van de Dordtse Leerregel H 3/4, par. 8-11. Op indringende 

wijze is ons voorgehouden dat velen geroepen worden. Niet 

alleen onkerkelijke maar vooral wij als kerkgangers worden 

telkenmale geroepen te komen tot Christus. Als we met Gods 

Woord bezig zijn in de kerk onder de prediking, op de vereni-

gingsavonden en thuis worden we steeds weer geroepen. Hij 

nodigt ons indringend en welmenend. Hoe kunnen we deze 

roepstem naast ons neerleggen. De koning uit het gelezen 

gedeelte nodigde velen, maar niemand wilde komen. Hij 

stopte niet maar ging uit in de heggen en steggen om mensen 

te roepen; Hij dwong ze. Ook wij worden gedwongen. Vanuit 

onze eigen wil komen we niet, omdat we van nature van God 

zijn afgeweken. Vanuit onszelf willen en kunnen we niet, 

maar als de Heere komt te werken, is dat onwederstandelijk. 

Zoals in paragraaf 11 staat: ‘… en maakt dat die wil, die dood 

was, levend gemaakt wordt.’ Na de pauze zijn de schriftelijke 

ingediende en de mondelinge vragen beantwoord door ds. 

Blom. Terugkijkend op deze eerste regioavond vinden we dat 

het goed was om met de leden van de verschillende mannen-

verenigingen bezig te zijn rondom Gods woord, én wederom 

geroepen zijnde.

Anno Domini 2014

Gelezen van ds. I. Kievit: ‘Mogelijk bracht het 

oude jaar niet wat u ervan verwacht heeft. Moge-

lijk werd u getroffen door diepe teleurstellingen. 

In het nieuwe jaar zal blijken, dat veel verwach-

ting niet vervuld wordt. Dat zal teleurstelling, 

misschien wel opstand en boosheid verwekken. 

Het uitzicht van Job 19:25-27) zij ons ten voor-

beeld. De Heere overwon in Job zijn geloof, Hij 

zegepraalt in... zijn hoop, maar de heerlijkheid 

schittert het meest in de liefde. De liefde, die zon-

der hoop en geloof niet kan bestaan. In die liefde 

gaat Job geheel op in God. Het gaat hem om God 

alleen. Zijn begeerte is niet om van het lijden 

verlost te zijn, maar om God te zien. Hierin open-

baart hij de ware kinderzin en toch... hij gaat 

niet sterven. Job is genezen en moest en wilde 

nog leven... maar dan het leven des geloofs, die 

der hoop en der liefde. Mijn nieren verlangen 

zeer in mijn schoot.’ Mijn hart roept uit tot God, 

Die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft.

Classis Naam Adres Telefoon E-mail

Midden E.J. 

Diepeveen

Cuneraweg 374, 3911 RV 

Rhenen

0318-510181 ej.diepeveen@solcon.nl

Noord A.J. 

Beekman

Beatrixstraat 30, 7462 GM 

Rijssen

0548-540899 ajbeekman71@gmail.com

Noord-

Veluwe

E. Muis Dorpsstraat 123, 3881 BC 

Putten

0341-352726 e.muis@solcon.nl

Oost N. de Bree Parallelweg 69, 4041 EA 

Kesteren

0488-482875 ndebree@solcon.nl

West D. van de 

Graaf 

Opperstok 9, 2959 ED 

Streefkerk

0184-661847 dvdgraaf@hotmail.nl

Zuid-Oost J.D. van 

Vugt

Uithof 32, 4261 LP Wijk en 

Aalburg

0416-351942 info@

janvanvugtalarmering.nl

Zuid-West A.J. Doorn Prins Bernhardstraat 11, 

3244 BK Nieuwe-Tonge

0187-651731 ajdoorn@filternet.nl
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