
Zicht op de mannenbond

‘Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te ge-

ven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven 

dengenen die Hem bidden?’

Het werk van de

Heilige Geest
Tekst: K. van den Herik | secretaris

Van de bestuurstafel
In de ledenvergadering 2013 is het roos-

ter van aftreden voor het bestuur vastge-

steld. Dit houdt in dat in 2014 aftredend 

en herkiesbaar zijn: ds. J.C. den Toom 

(voorzitter) en dhr. A.J. Doorn (classis 

Zuid-West). Eveneens aftredend, maar 

zich niet meer herkiesbaar stellend is dhr. 

N. de Bree (classis Oost). In de vacature 

van ds. J.C. den Toom en dhr. A.J. Doorn 

zijn tot nu toe geen tegenkandidaten 

ingediend. In de vacature van dhr. N. 

de Bree waren twee namen ingediend, 

hiervan heeft zich er één teruggetrokken. 

Bij brief d.d. 3 juli 2014 zijn de leden 

geïnformeerd.

Uit de staat van ‘Baten en lasten 2013’ 

blijkt dat € 159,85 meer is uitgegeven dan 

ontvangen. Met name de kosten voor het 

blad ‘Zicht op de kerk’ zijn toegenomen.  
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Dit komt omdat een deel van deze 

kosten in de voorgaande jaren door het 

kerkelijk bureau zijn betaald. In 2013 

heeft de Mannenbond voor het eerst op 

‘eigen $nanciële krachten’ gedraaid. Op 

grond hiervan is de concept-begroting 

2015 opgesteld. Om de inkomsten en 

uitgaven sluitend te houden dienen de 

inkomsten met € 500,-  toe te nemen. 

Met ca. 1.000 leden is dit een contribu-

tieverhoging van € 0,50 per lid.

De ledenvergadering en Toogdag 2014 

worden gehouden op zaterdag 18 okto-

ber te Lunteren. De ledenvergadering 

is van 9.30 -10.30 uur en de Toogdag 

van 11.00 - 15.30 uur. Ds. A.C. Rijken 

houdt dan een referaat over ‘De Heilige 

Geest in de heilshistorie’ en dr. W. van 

Vlastuin over ‘De Heilige Geest in de 

heilsorde’. Voor alle data en voornemens 

geldt: Deo volente.

De Heilige Geest in de 
heilshistorie (ds. A.C. 
Rijken)
Pinksteren is het grote keerpunt in het 

komen van de Heilige Geest. Hij is aan-

wezig in de schepping, kunst, gelovigen 

en profeten. Hij is er in Zijn volheid 

alleen in Christus. Dat wil zeggen in Zijn 

werk is de Geest ook in het Oude Tes-

tament aanwezig, maar in Zijn persoon 

nog niet. Dat wacht op Pinksteren. Dit 

verschil is af te lezen van het leven van 

de apostelen vóór en ná Pinksteren. Vóór 

Pinksteren zijn zij 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 geen kramp bij de disci-

pelen maar een gave. De Geest komt 

tot hen, over hen, overstroomt hen. 

Op dit verschil in maat van de Heilige 

Geest moeten wij letten. Wij moeten 

inzicht krijgen in de bedoeling van God 

met Zijn Kerk. Anders gaan we de zaak 

vervlakken en vervagen. Anders brengen 

wij de gemeente van vandaag terug op 

het niveau van vóór Pinksteren en be-

droeven wij de Heilige Geest. Zien wij 

echter niet in dat de Heilige Geest in 

het Oude Testament en Nieuwe Testa-

ment Dezelfde is, ook al is er voortgang, 

dan leidt dit tot verachting van het Oude 

Testament, van de Psalmen en van de 

profetieën. Dan is de voortgang van het 

Gods Werk in Zijn Woord verbroken. 

(ontleend aan: ds. G. Boer ‘Groei in het 

komen van de Heilige Geest’)

De Heilige Geest in de 
heilsorde (dr. W. van 
Vlastuin)
De toe-eigening van het heil in ons hart, 

is het hart van het christelijke geloof. 

Wat gebeurt er in ons hart als de Heili-

ge Geest Zijn verborgen werk uitricht? 

In de gereformeerde traditie is er altijd 

veel aandacht voor deze vragen geweest. 

Enerzijds geeft dit warmte aan de predi-

king 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 

aandacht 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 vol-

brachte heil in Christus zich verhoudt 

tot de toepassing van het heil in ons 

hart.

Naar de Toogdag
Zaterdag 18 oktober 2014 wordt in 

Lunteren de jaarlijkse Toogdag van onze 

mannenbond gehouden. Elk jaar is 

hiervoor een toenemende belangstelling. 

Toch verwachten we dit jaar nog meer 

bezoekers dan de vorige jaren. We willen 

immers met elkaar spreken over het 

werk van de Heilige Geest. En vooral 

ook in het hervormd gereformeerd volks-

deel waartoe wij behoren, is het nodig 

ons te bezinnen op deze wonderlijke 

zaak. Er heerst ook onder ons op dit 

gebied zo grote verwarring, dat we het 

onderling beraad niet kunnen missen 

om elkaar op te scherpen in de kennis 

der Schrift, zodat we ons ook ten aan-

zien van het werk van de Heilige Geest 

alleen laten leiden door Gods Woord. 

Daarom nodigen we een ieder van harte 

uit deel te nemen aan bezinning op dit 

punt, opdat we ervan blijk geven dat de 

belangstelling hiervoor er nog is en opdat 

we met elkaar een dag zullen hebben, 

die tot opbouw van ons geestelijk leven 

is zowel persoonlijk, als in onze gezinnen 

en de gemeente waartoe wij behoren. 

Dat we daarbij de leiding van de Heilige 

Geest nodig hebben, is onmiskenbaar1.

Ter overpeinzing
Bent u, gewekt door de Heilige Geest, 

hongerig naar het levende Woord van 

God dan hopen wij u op de avonden 

van een der mannenverenigingen en de 

Toogdag te ontmoeten. Reserveer toch 

tijd in uw agenda voor het bestuderen 

van Gods Woord, het gaat om een eeu-

wig wel of een eeuwig wee; het is van 

levensbelang en overstijgt alle andere be-

zigheden, hoe belangrijk die misschien 

ook kunnen zijn! Nauwgezet bestuderen 

van Gods Woord zou onder ons vanzelf-

sprekend moeten zijn; maar anno 2014 

wordt dit ten onrechte, steeds meer en 

meer als een bijzonderheid geconsta-

teerd. Laat het alzo onder u niet zijn: 

´Opdat de God van onzen Heere Jezus 

Christus, de Vader der heerlijkheid, 

u geve den Geest der wijsheid en der 

openbaring in Zijn kennis; namelijk 

verlichte ogen uws verstands, opdat gij 

moogt weten…’ [Ef.1:17-19]  Dat het 

persoonlijk gebed om die Geest in ons 

midden oprijze tot de troon der genade; 

opdat de vruchten van de vervulling met 

de Heilige Geest in ons persoonlijk en 

kerkelijk leven openbaar komen in de 

lofzang op Hem, de God des levens, en 

in de gemeenschap met elkaar. Soli Deo 

gloria.

1. Bron: ds. A. Vroegindeweij; GW, 61e jaargang.
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