
Het bederf van het beste is het slechtste
 

Wereld in barensnood
 
“Die verbondenheid, daar gaat het vaak helemaal 
niet over, dat is gewoon een missing link. Je zit zo 
dicht bij elkaar, maar toch nét niet”
Jan Haveman

Verwachting

WegWijs
November december 2016 | jaargang 70, nr. 6

70



2

12

16

4

8

4 Redding | Tonnis Groenveld
 Bijbelstudie De mens wilde zo graag wijs zijn, maar wat een ellende is het 

geworden. Het hele OT staat er vol van: Gods volk schreeuwt om een Red-
der, het is als een vrouw in verwachting. Maar waarom duurt het zo lang? 

8 Verlossing | Tonnis Groenveld
 Uitwerking De Redder van de wereld is gekomen, maar de duivel zet alles 

op alles om Gods werk alsnog afbreuk te doen. Alle volken, ook wij, mogen 
delen in de zegen van Abraham. Totdat het aantal compleet is mogen we als 
hoopvolle kinderen alvast proeven van het nieuwe leven.

 

12  Geënt op een oude stam | Riet Steenbergen-Busstra
 Interview Waarom nadenken over Israël? Met de geboorte van Jezus zijn 

Gods beloften immers vervuld en heeft het Joodse volk ons toch niets meer 
te zeggen? Met als rode draad de belofte aan Abraham en in het verlengde 
daarvan de Romeinenbrief vertelt ds. Jan Haveman uit Emmen een ander 
verhaal.

16 Winst en verlies | Joke Heijs
 Het verleden actueel Heeft God een speciaal verbond met Nederland? 

In vorige eeuwen zagen de mensen een gelijkenis tussen hun eigen 
geschiedenis en die van het oudtestamentische Israël. Wij zijn daar 
voorzichtiger in; dat kun je winst noemen. Maar de bijbel speelt in ons 
dagelijks bestaan wel een veel kleinere rol. En dat is verlies!

Verder
Kerstlied     11
Truus Verwachting     15
Verbeelding verwoord Op de kop van de bok   18
Platina Platina      20
Al wat ademt Genade tot op het bord     21
Boeken     22
En zó voort Het Oude Testament is ook Evangelie   25
Van de redactie Plannen     26
In het volgende nummer     27

En alle volken op aarde zullen wensen zo 
gezegend te worden als jouw nakomelingen. 

Genesis 22 vers 18a
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Verwachten
    Verwachten, wordt in de Bijbel 

 ook vertaald met: uitzien naar, 
 vertrouwen stellen in, hopen op, 
 hoop vestigen op verlangen.

H et thema van deze WegWijs is "verwachten". Wat kan ik me daarbij 
voorstellen? Het woord past niet zo in onze tijd en cultuur. Wij 

houden graag de touwtjes in onze eigen handen, regelen zelf onze 
zaakjes, het liefst goed en direct. Tegenwoordig is het in de zorg tot 
hoogste doel verheven om de cliënt zélf de regie te laten houden over zijn 
leven en het liefst ook over zijn dood. De "klaar-met-leven-discussie"...

En dan verwachten?
Natuurlijk kennen we het bijbels verwachten. In het Oude Testament 
verwachtten de Israëlieten de komst van de Messias. David zingt 
daarover, de profeten spreken daarover. In de adventstijd leven wij ook in 
een tijd van verwachten. Maar, mét de komst van Jezus Christus is zijn 
koninkrijk op deze aarde gekomen.
Wij mogen leven in dat koninkrijk, als verloste mensen, als navolgers van 
onze Heer.

En dan toch verwachten?
Het is een woord dat je in geloof moet spellen:
Hopen op, vertrouwen stellen in,…. Er spreekt afhankelijkheid uit, jezelf 
niet kunnen redden, afwachten. Wij verwachten het niet van onszelf maar 
van onze hemelse Vader. Elke zondag spreken we aan het begin van de 
eredienst uit: “Onze hulp en onze verwachting is van God de Heer, die 
hemel en aarde heeft geschapen”.
Uiteindelijk hóeven we het zelf niet te doen, maar mogen we uitzien 
naar onze machtige God, die niet laat varen het werk van zijn handen.

Verwachten.
Een woord, een begrip dat niet zo past in deze tijd, maar dat wel 
past bij kinderen van God, die vol vertrouwen hun heil, hun redding, 
hun leven van Hém verwachten. Misschien is het een woord dat we 
opnieuw moeten léren spellen.
In geloofsafhankelijkheid.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Er spreekt 
afhankelijkheid 

uit
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BIjBelstudIe | Tonnis Groenveld

Angstaanjagend: een vrouw 
in barensnood, die het 

uitschreeuwt. Niet alleen vanwege 
de weeën, maar voor haar staat een 
monster, dreigend en intimiderend. 
Hij is vastbesloten haar kind te 
verslinden, zodra het is geboren. Dat 
ziet Johannes in een visioen (Op. 12). 
En het kind wordt geboren, het is de 

beloofde Redder: een zoon, die alle 
volken met een ijzeren herdersstaf zal 
hoeden (Ps. 2:9). Het kind wordt niet 
verslonden maar veilig weggevoerd 
naar God en zijn troon. De vrouw is 
Gods volk, dat in verwachting was 
van de komende Redder, Jezus. Het 
monster, de draak of oude slang, is de 
duivel, die de wereld misleidt (vs. 9). 

Een samenvatting van de geschiedenis 
van het Oude Testament, met zijn 
verwachting en dreiging. 

Vruchtbaar 
Die misleiding lezen we al aan het 
begin van de bijbel, in Genesis 3. Eva 
(en met haar Adam die bij haar staat) 
wordt verleid door de slang om wijs 

Redding

Christenen worden vaak voor ouderwets versleten: ze leven nog in het verleden. 
Nu is dat op sommige christenen inderdaad van toepassing (ook op sommige 
niet-christenen trouwens), maar als je de bijbel leest valt het juist op dat die op de 
toekomst gericht is: vol verwachting. In dit artikel wil ik laten zien dat het Oude 
Testament vol is van verwachting, vooral van verwachting van de grote Redder. 
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Geslachten
Het nageslacht wordt bij de strijd 
betrokken (Gen. 3:15). God werkt door 
de generaties naar de redding van 
zonde en vloek. Vandaar dat je veel 
leest over generaties. Genesis is wel 
‘het boek der geboorten’ genoemd.
Maar redding komt niet ‘natuurlijk’, via 
voortplanting. Misschien heeft Eva dat 
wel verwacht: ze noemde haar eerste 
zoon Kaïn, ‘Met de hulp van de HEER’ 
zei ze, ‘heb ik het leven geschonken 
aan een man!’ (Gen. 4:1). Maar wat 
een teleurstelling. Kaïn bleek de kant 
te kiezen van de slang, zijn jaloersheid 
baarde haat, en zijn haat baarde 
moord.

Toch bracht David de 
definitieve rust niet

Hij doodde zijn broer Abel. In de naam 
Abel klinkt de kwetsbaarheid van het 
leven: adem, vergankelijkheid. Dan 
krijgen Adam en Eva weer een zoon, 
Set, lezen we in Genesis 5. En dat is 
het begin van de eerste geslachtslijst 

in de bijbel. Geslachtslijsten zijn niet 
onze meest geliefde lectuur, maar ze 
zijn belangrijk, ze zijn als het ware het 
geraamte van de heilsgeschiedenis, 
waar de verhalen vlees en bloed aan 
geven. Hoe belangrijk ze zijn blijkt 
in de openingszin van het Nieuwe 
Testament: "Overzicht van de 
afstamming van Jezus Christus, zoon 
van David, zoon van Abraham" (Mat. 
1:1).
De zoon van Abraham, de man die 
Gods zegen krijgt, een zegen die voor 
alle geslachten van de aarde, voor alle 
volken, bestemd is (Gen. 12). De vloek 
zal worden opgeheven: 
“God onze God, zegent ons. Moge 
God ons blijven zegenen, zodat men 
ontzag voor hem heeft tot aan de 
einden der aarde” (Ps. 67). 

Redding
Redding komt niet dankzij mensen. 
Kinderen bieden hoop, maar geen 
redding. Eva heeft dat pijnlijk ervaren 
bij Kaïn. En keer op keer laat de bijbel 
zien hoe mensen falen. 
Mensen brengen geen redding, en dat 
wordt telkens pijnlijk duidelijk:

te worden buiten God om. Tenminste, 
dat spiegelt hij haar voor. Het wordt 
een ramp. Natuurlijk wordt het een 
ramp: “wie God verlaat heeft smart 
op smart te vrezen” (zoals het in de 
berijming van Ps. 32 staat).
Het bederf van het beste is het 
slechtste: de mens, geschapen naar 
Gods beeld, bijna goddelijk (Ps. 
8), komt tegenover God te staan, 
ondankbaar en kwaadwillig. God heeft 
de mens bij de schepping gezegend, 
vruchtbaar gemaakt. Dat betekent: een 
zinvol leven, gericht op God, om hem 
te eren. Nu komt God met vloek: werk 
dat zwaar is of bij de handen afbreekt, 
zwangerschap met pijn en verdriet, 
ziekte en dood.

Kinderen bieden hoop, 
maar geen redding

Tegelijk geeft God ook een belofte, 
verpakt in een oorlogsverklaring, 
Genesis 3:15. God maakt duivel en 
vrouw tot vijanden, het wordt een 
strijd op leven en dood. De vrouw 
zal een nakomeling krijgen die zwaar 
gekwetst wordt (de kruisiging), 
maar die de macht van de duivel zal 
vernietigen. Het evangelie in een 
notendop. We noemen die belofte dan 
ook de moederbelofte: ze draagt alle 
andere beloftes van de Redder al in 
zich. Het wordt een strijd: de strijd van 
Psalm 2 (aangehaald in Op.12): strijd 
van de volken tegen de HEER en zijn 
gezalfde.

Mensen hebben ideeën over een betere wereld, of 
zelfs ideologieën over een perfecte wereld. Maar 
het blijken altijd utopieën te zijn, onhaalbare 
droombeelden. En hoe vaak wordt het streven naar 
de heilsstaat niet een bloedbad. Denk maar aan 
Stalin, Hitler, Mao en Pol Pot.
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“Zoals een zwangere vrouw in 
barensnood ineenkrimpt en schreeuwt 
in haar weeën, zo verschenen wij 
voor u, o HEER. Wij waren zwanger 
en krompen ineen, maar al wat we 
baarden was lucht; wij brachten het 
land geen uitkomst…” (Jes. 26:17-18)
Geen uitkomst: je kunt ook lezen: 
geen redding (de oude vertaling heeft 
‘verlossing’). Het Hebreeuwse woord 
komen we ook tegen in de naam Jozua 
alias Jezus: de HEER redt.

een zegen die voor alle 
volken bestemd is

God, een verrassend begin. Maar waar 
menselijke wegen doodlopen, maakt 
God een nieuw begin. Hij grijpt in, de 
heilige Geest overschaduwt Maria, 
zodat ze zwanger wordt. De man 
(Jozef) moet een stapje opzij. Dat is 
het wonder van de geboorte van Jezus: 
God uit God en tegelijk mens, één van 
ons. Jozef moet hem de naam Jezus 
geven, “want hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden”(Mat. 1:21).

Advent
De bekendste en misschien wel 
grootste bevrijdingsactie in het Oude 
Testament was de uittocht uit Egypte. 
God beloofde rust in het beloofde land 
aan het slavenvolkje Israël.
Rust - die kwam er niet voor de 
eerste generatie na de uittocht: alle 

Samenvatting
De mens wilde zo graag wijs zijn, maar wat een ellende is het 
geworden. Het hele OT staat er vol van: Gods volk schreeuwt om een 
Redder. God had het immers beloofd? Gods volk is als een vrouw in 
verwachting, maar zelfs veelbelovende kinderen bieden slechts hoop, 
geen redding: Kaïn koos de kant van de slang, Abel werd gedood, ook 
Set bleek het niet te zijn, en Jozua en David ook al niet… De beloofde 
Verlosser komt er alleen door Gods ingreep: Op zijn tijd en wijze laat 
Hij zijn eerstgeboren Zoon op deze wereld komen. Hij brengt rust, 
vrede en gerechtigheid.

volwassenen kwamen om in de 40 
jaar in de woestijn. Ze verspeelden de 
rust door hun ongehoorzaamheid en 
opstandigheid tegen God. Jozua bracht 
de volgende generatie in het beloofde 
land Kanaän.
Toen kreeg het volk rust. Maar de rust 
was niet af, niet definitief.
“Vertrouw op de HEER en doe het 
goede, bewoon het land en leef er 
veilig” is de vermaning in Psalm 37:3. 
Maar Israël faalde telkens weer in 
vertrouwen en goeddoen. En God 
stuurde vijanden, onderdrukkers als 
straf, tot Israël weer tot bezinning 
kwam en God om hulp riep. God gaf 
telkens rechters om Israël te bevrijden 
en uiteindelijk: koning David. Hij 
bracht werkelijk rust van de vijanden 
(2 Sam. 7:1). En hij leerde Israël zingen 
om te leven in die rust, en die rust niet 
te verspelen (Ps.95). Toch bracht David 

de definitieve rust niet - de zonde 
werkte ook door in zijn leven, denk 
maar aan zijn overspel en de moord 
om die te bedekken. Koningen en het 
volk van Israël dwaalden telkens af: 
tot het rijk van David ten onder ging 
in de ballingschap. De geschiedenis 
van Gods volk schreeuwt om redding, 
om rust, om vrede en gerechtigheid. 
Die komt er alleen door Gods ingreep: 
waar het volk geen redding kan 
geven maar alleen wind baren, laat 
hij zijn eerstgeboren Zoon op de 
wereld komen (Heb. 1:6). Jezus is de 
Redder, die rust geeft (Mat. 11:28), de 
Vredevorst (Jes.9). 

Ds. T. Groenveld is emeritus-predikant en 
woont in Roodeschool
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Opdracht

n	 	Vul de adventperiode in door waakzaam te zijn en je te bezinnen op berouw, 
vergeving, bekering en vreugde. 

n	 	Beschouw je leven als een advent! Een voortdurend (ver) wachten van 
het hemelse rijk. Richt het daarop in; vertrouw op God, richt je naar Zijn 
geboden, wees rechtvaardig, wil de minste zijn en wees een trouw lid van 
zijn gemeente.

 

 
Stellingen

n	 	We leven in oorlogstijd! (Ps. 2, Rom. 16:20, Op. 13:17)
n	 	Feestend wachten op de komst van Christus! (Mat. 25)
n	 	De zondeval heeft geleid tot cynisme; oorlogen zullen niet vanzelf stoppen. 
	 Zwaarden en ploegijzers hebben een hoge museumwaarde! 
n	 	Wees een Noach; timmer vol vertrouwen aan je toekomst!

Voor werkvormen: 
www.steunpuntbijbelstudie.nl

Hoofd Hart Handen

n	 	Zie je overeenkomsten tussen 
Psalm 2 en het kerstevangelie?

n	 	Vergelijk de geslachtregisters 
uit Matteüs 1 en Lucas 3, welke 
verschillen zie je? Kun je zeggen 
dat er redding komt binnen het 
geslacht van David maar niet uit het 
geslacht?

n	 	Bij de aankondiging van de geboorte 
van Jezus in Matteüs 1 is er een 
bijzondere plek voor de vrouw, maar 
ook voor de man. Matteüs 1: 24; 
hij gehoorzaamt. Vergelijk dit met 
Genesis 3 en let dan op de volgende 
punten: wanneer spreekt God, bij 
wie komt God het eerst en wat is het 
antwoord van de mens?

n	 	Lees Psalm 56: 9,10. Beangstigt 
dit jou of word je erdoor 
getroost?

n	 	Vind je Jesaja 65: 17-25 net zo 
troostvol als het kerstevangelie?

n	 	Wat zou het nut kunnen zijn van 
een (vasten) periode tijdens advent 
zoals de vasten/veertigdagentijd 
voor Pasen? 

n	 	Hoe verkrijg jij het ‘tot rust’ komen? 
Hebreeën 3 en 4. Kun je het ook 
verspelen? Word je weleens wakker 
geschud door Psalm 95: 11?

n	 	Advent betekent komst. Ben je bezig 
met de tweede ‘advent’ of struikel je 
over de kerstverlichting? Zie je door 
de (kerst) bomen het bos niet meer? 

n	 	Kun je stellen dat Noach leefde 
in een adventperiode? Is zijn tijd 
vergelijkbaar met de tijd waarin wij 
nu leven?

n	 	De gelijkenis uit Matteüs 25 en de 
geschiedenis van Noach leert ons 
dat de tijd waarin wij voor God 
kunnen kiezen beperkt is. Vergelijk 
deze bijbelgedeeltes met Psalm 
32, welk verschil komt hieruit naar 
voren?

n	 	Lees Jesaja 9: 5b in verschillende 
bijbelvertalingen, is er een wezenlijk 
verschil? Zoek bij elke naam een 
bijbelgedeelte waarin je ze terug 
kunt vinden.

n	 	Wat wil het zeggen dat de 
aankondiging van de geboorte van 
Jezus tussen de oorlogsverhalen 
staat? Jesaja 8 en 10.
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uItwerkIng | Tonnis Groenveld

J ezus bevrijdt ons van de zonde, en 
ook van alle ellende die het gevolg is 

van de zonde. Maar in ons leven onder-
vinden we die allebei aan den lijve, elke 
dag weer.
De duivel heeft de beslissende slag 
verloren op Golgotha, maar nu zet hij 
alles op alles om Gods werk afbreuk te 
doen. Hij gaat rond als een brullende 
leeuw op zoek naar prooi (1 Pet. 4:8). 

Met het beeld van Openbaring 12: de 
draak achtervolgt de vrouw (vs. 13). 
Door strijd en vervolging, maar ook 
door verleiding. We leven in een wereld 
die als in barensweeën zucht en lijdt 
(Rom.8:22). Maar we hebben hoop: 
de schepping zal bevrijd worden van 
de vergankelijkheid. God schept een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
(Jes.65, Op.21)

Vruchtbaar
Bij de schepping zegende God de 
mens, zodat de mens zegen over de 
schepping zou brengen. Maar door de 
zonde werd dat doorkruist. Er kwam 
ook vloek over de schepping: het leven 
werd vruchteloos, zinloos. “Want de 
schepping is ten prooi aan zinloosheid, 
niet uit eigen wil, maar door hem die 
haar daaraan onderworpen heeft. Maar 

Voor Israël was de komst van Jezus toekomstmuziek, wij kijken erop terug. 
Betekent dat dat alle beloften in het Oude Testament zijn vervuld? Nee, net als 
Abraham verwachten wij de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en 
gebouwd (Heb. 11:10), we verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
we verwachten de overwinning van Jezus (Ps.2) als hij terugkomt om vrede en 
gerechtigheid te brengen.

Verlossing
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ze heeft ook hoop gekregen...” (Rom. 
8:20). Zinloosheid, vruchteloosheid - 
en tegelijk hoop.
Dat is de schepping in barensnood: 
aan de ene kant de moeite, aan de 
andere kant verwachting: er komt 
nieuw leven. Het bijbelboek over de 
vruchteloosheid is Prediker: Alles is 
lucht en leegte. IJdelheid, stond er 
in de oude vertaling. Er wordt in het 
Hebreeuws een woord gebruikt dat we 
ook als eigennaam kennen: Abel, dat 
betekent: adem, vergankelijkheid.

Zinloosheid, 
vruchteloosheid - 
en tegelijk hoop

Onder de zon is er geen hoop voor de 
mensen, alles loopt uit op de dood. 
Maar boven de zon zetelt de Schepper, 
die zijn creatie niet ten prooi laat 
vallen aan de ondergang. Hij zal de 
schepping verlossen. God heeft de 

van vader en moeder de omgang met 
de HEER, het leven met de HEER. 

Maar boven de zon 
zetelt de Schepper

Kinderen zien wat de HEER voor 
hun ouders betekent - of niet! Dat 
stempelt hun jonge leven. Ze horen 
erbij. Maar dat spreekt niet voor zich. 
Het is Gods ontferming, Gods genade. 
Geboren zijn uit gelovige ouders 
betekent nog geen geloof. Daarvoor 
is wedergeboorte nodig, het nieuwe 
leven door de Heilige Geest. Jezus’ 
gemeente groeit wereldwijd, ook 
vandaag. Groeit door geboorten. Maar 
ook door mensen die God erbij roept 
(Hand. 2:39). Door Jezus delen alle 
volken in de zegen van Abraham en 
ontvangen wij de heilige Geest (Gal. 
3:14). Zegen: de vloek van Genesis 3 
met moeite en pijn wordt opgeheven. 
Nu nog niet, maar wel als de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde komen, 
Jesaja 65: 22-23:
"...mijn uitverkorenen zullen zelf 
genieten 
van het werk van hun handen. 
Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een 
verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is 
gezegend."

Het nadeel van de samenleving is nu eenmaal dat die uit mensen 
bestaat, zondige mensen. Mensen die vaak op zichzelf gericht 
zijn, of die zichzelf juist niet kunnen redden.
Mensen die gestimuleerd worden tot zelfontplooiing. Worden wie 
je bent, jezelf zijn. Maar wie ben je dan precies? Hoe kun je jezelf 
ontplooien? Zelfhulpboeken gaan als warme broodjes over de 
toonbank. Maar zorgt dat voor welzijn, red je het daarmee: dat je 
vooral op jezelf gericht bent?

mens bijna goddelijk gemaakt (Ps. 8), 
en alles aan hem onderworpen. We 
zien daar nog niet zoveel van, maar we 
zien Jezus; vanwege zijn lijden en dood 
voor ons is hij nu met eer en luister 
gekroond (Heb. 2: 5-9). De strijd tegen 
de duivel gaat nog door, maar Jezus 
zal overwinnen (Ps. 2), en wij met 
hem: God zal de satan vertrappen en 
aan ons onderwerpen (Rom.16:20), de 
vervulling van Genesis 3:15.

Geslachten
Mensen zijn sociale wezens, zelfs 
individualistische westerlingen kunnen 
niet zonder elkaar. Je zoekt elkaar op, 
je bent op elkaar aangewezen. Geen 
wonder, want we zijn geschapen 
naar het beeld van God, de God van 
liefde, van eeuwige omgang tussen 
Vader, Zoon en heilige Geest. Ook als 
gelovigen staan we niet op onszelf, 
we vormen een volk. En - net als Israël 
in het Oude Testament - een volk 
van generaties, geslachten die Gods 
woorden doorgeven. Kinderen leren 
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Redding
De perfecte samenleving is niet 
maakbaar. Politici kunnen denken dat 
ze alles goed voor elkaar hebben: een 
liberale samenleving, een vrije markt 
en democratie en gelijke rechten voor 
iedereen. En vervolgens wordt hun 
politiek afgestraft door ontevreden 
burgers vol onderbuikgevoelens, 
gevoel van onveiligheid, gevoel dat er 
toch niet naar hen geluisterd wordt. 
Wat maakt jou als mens waardevol? 
Liefde. Jezus die zijn leven voor jou 
gegeven heeft. “U weet immers dat 
u niet met zoiets vergankelijks als 
zilver of goud bent vrijgekocht uit het 
zinloze leven dat u van uw voorouders 
had geërfd, maar met kostbaar bloed, 
van een lam zonder smet of gebrek, 
van Christus.” (1 Pet. 1:18-19). Niet 
geld bepaalt je leven (ook niet jouw 
‘economische waarde’), maar de 
liefde van Christus, die zich voor jou 
opgeofferd heeft. Hij richt je niet op 
jezelf, maar op de ander, dat is liefde. 
Denk aan het grote gebod: liefde tot 
God en liefde tot je naaste. Dan kom je 
tot je recht!

Advent
Hoe gemakkelijk wordt je in je 
leven niet opgejaagd: je moet van 
alles, je doet van alles, je wilt van 
alles. In Hebreeën 3 en 4 worden 
we uitgenodigd voor rust. God 
bevrijdde Israël, dat opgejaagd werd 
in de slavernij in Egypte. God gaf de 
sabbatdag: elke week rusten, zoals 
God rustte op de 7e dag na zijn 

scheppingsweek (Heb. 4:4). 
En Hij wilde de mens in het paradijs 
laten delen in die rust. Rust is niet 
niets-doen, het is genieten van het 
werk dat gedaan is. Rust is ook: je 
thuis voelen, op je gemak. Het is 
vrede.

je moet van alles, 
je doet van alles, 
je wilt van alles
 
God maakte Israël vrij om hen die 
rust weer te geven, maar het volk 
verspeelde die rust door ongeloof 
(Heb. 3:19). Psalm 95 grijpt erop terug: 
het lied richt ons op de lof van de Heer 
en waarschuwt dan: luister vandaag 
naar zijn stem: wees niet koppig...
Ook wij zingen Psalm 95, dus dat 
‘vandaag’ geldt nog steeds (Heb.3:13).
Als waarschuwing: verspeel de rust 

niet door opstandigheid en ongeloof, 
maar tegelijk als bemoediging: het kan 
dus wel: de rust binnengaan (Heb.4:6). 
Troostvol in een wereld waarin je 
opgejaagd wordt: je moet perfecte 
werknemer zijn, perfecte partner, 
perfecte ouder, perfecte christen... 
Kom tot mij, ik zal je rust geven, zegt 
Jezus. Er ligt nog een sabbatsrust te 
wachten voor ons (Heb. 4:9).
Rust is: thuiskomen bij God. Dat doen 
we in de kerkdiensten, waar God zijn 
rustplaats in ons midden vindt (Ps. 
132:14). Hij gaat graag met ons om! 
Zo wordt de rustdag een voorproefje 
van leven in het nieuwe Jeruzalem, 
waar God onder ons zal wonen (Open. 
21:3).

Ds. T. Groenveld is emeritus-predikant en 
woont in Roodeschool

Samenvatting
De Redder van de wereld is gekomen. Hoe kan Paulus dan nog steeds 
over barensnood spreken, dat was toch het OT? De duivel heeft de 
beslissende slag wel verloren op Golgotha, maar nu zet hij alles op 
alles om Gods werk afbreuk te doen. Door Jezus zullen alle volken 
delen in de zegen van Abraham; pas als dat getal compleet is sluit God 
onze geschiedenis af. Nu mogen we leven als hoopvolle kinderen van 
Hem, die alvast proeven van het nieuwe leven. Eens komt de grote 
morgen, dan zullen we rust vinden in het nieuwe Jeruzalem.
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Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
dan worden de wegen wit.

Dan rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit.

Door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.

De herders liggen bij nachte,
te waken op het veld.

Bij hun schaapjes met witte vachten,
een engel heeft het hun verteld.

Dat Jezus niet langer kon wachten,
want de wereld moet hersteld.

Wat herders en koningen hopen,
het maakt geen verschil:

'Men kan het geluk niet kopen,
maar voor goede mensen van goede wil.

Gaat de hemel eenvoudig open,
en dan wordt alles stil.'

Kerstlied
Alleen wie het kwade begeren,
die mogen niet binnen gaan.
De hemel is daar voor wie leren,
de goedheid te verstaan.
Die de mensen door ons ontberen,
als wij hebben kwaad gedaan.

Door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.
Rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit.
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
en dan wordt de wereld wit.

Anton van Duinkerken (1903-1968)
Uit: Verzamelde gedichten



Geënt op een oude stam

Jan Haveman, geboren in 1965, predikant in de GKV 
te Emmen. Getrouwd met Nelleke, samen hebben 

ze vier zonen, waarvan er nog een thuis woont.
Haveman is voorzitter van Yachad, een commissie, 

uitgaande van de GKV Ommen-West, die de evangelie-
verkondiging onder het Joodse volk stimuleert.

Zijn hobby’s zijn: tuinieren, fotograferen en Israël.

Israël als hobby? Ja, dat is zo gegroeid nadat ik in 2006 voor het eerst - met een groep 
- het land bezocht en dat was een heel leuke reis. Tijdens een vervolgreis ontmoette ik 
iemand van Yachad. Ik kende die club voorheen niet, maar toen Yachad in 2007 nieuwe 
mensen zocht ben ik in het bestuur terechtgekomen. 

Y achad, een vrij onbekende organi-
satie in het Gereformeerde Kerk 

Vrijgemaakt (GKV)-wereldje; het Joodse 
volk is een beetje een ondergeschoven 
kindje in onze kerken. Van mijn ouders 
heb ik wel gehoord dat ze tijdens de 
Jom Kippoeroorlog en de zesdaagse 
oorlog heel erg op Israël betrokken 
waren. Op zich is er wel een gevoel van 
verbondenheid met het Joodse volk na 
wat er in de WO II gebeurd is. Maar 
theologisch is dat veel minder. We 
zitten als vrijgemaakten toch behoorlijk 
op het spoor van Kuyper, die moest er 
niet zo heel veel van hebben: De kerk is 
in de plaats van Israël gekomen 
(vervangingstheologie). De Christelijk 
Gereformeerde Kerk (CGK) denkt meer 

vanuit verbondenheid. Maar bij een 
organisatie als Christenen voor Israël lijkt 
bijna alles te draaien om Israël. 
Misschien komt daar een soort aversie 
uit voort. 

een sterke weerzin tegen 

alles wat christelijk is 

en kerk heet 

Maar wat is Israël? Is Israël het land 
Israël, of is Israël de staat Israël en 
moet je de oprichting van de staat 
Israël in 1948 zien als de vervulling van 
een bijbelse profetie? Dat gaat me echt 
veel te ver. Ik houd heel erg van het 

land Israël, maar de politiek van de 
staat Israël, daar kan ik niet achter 
staan. 

Ligging
Messias belijdende Joden vormen 
groepen met allemaal een net iets 
andere ligging: De een sluit aan bij de 
Joodse liturgie en traditie, de ander 
juist helemaal niet, en alles daartussen 
in. Ik ben onlangs op uitnodiging van 
de deputaten van de CGK mee geweest 
op een studiereis. Op sabbat gingen we 
naar een gemeente van Messias 
belijdende Joden. Daar zag je heel 
duidelijk de aansluiting bij de Joodse 
traditie, met gebedsmantels, Thorale-
zing en de prediking daaruit. Maar er 
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was ook een lezing uit het Nieuwe 
Testament, en aan het einde van de 
dienst werd het avondmaal gevierd. 
Mooi, die verbondenheid in Israël. 
Maar het zijn vaak kleine groepjes. Een 
soort kerkverband is er niet. Ik weet van 
een paar voorgangers, dat ze wel bij 
elkaar komen om met elkaar te overleg-
gen, maar velen gaan gewoon hun 
eigen gang. Dat komt vanwege de vele 
verschillen in ligging: de ene is charis-
matisch, de ander reformatorisch, weer 
een ander traditioneel of juist vooruit-
strevend.
Yachad heeft contact met Tony Simon, 
van de Kol ba’Midbar gemeente (de 
stem uit de woestijn) dat is een 
reformatorische gemeente qua inhoud, 

maar ook qua vormgeving. Er zit geen 
Joods element in en ook geen verbin-
ding met die traditie. Lezing uit het 
Oude en Nieuwe Testament, maar 
vooral prediking uit het Nieuwe 
Testament. Tony Simon preekt in het 
Engels en tijdens de dienst wordt er 
vertaald naar het Russisch voor de vele 
Russische leden.
 
Jaloers
Bij de CGK werkt het anders dan in de 
GKV; zij hebben een deputaatschap 
Kerk en Israël met een eigen predikant, 
dominee Brons, die niet uitsluitend met 
een bepaalde gemeente in contact is. 
Hij probeert echt met orthodoxe Joden 
in gesprek te komen, bijvoorbeeld via 

het Schlechterinstituut, een rabbijnen-
opleiding. Hij doet daar met hen 
schriftstudies, uit het Oude Testament 
uiteraard. Door vertrouwen te winnen 
en goed te luisteren probeert hij iets te 
vertellen van wat Christenen geloven. Je 
merkt bij orthodoxe Joden een sterke 
weerzin tegen alles wat christelijk is en 
kerk heet. Dat heeft te maken met hoe 
die christelijke kerk zich gedurende 
2000 jaar tegenover hen heeft opge-
steld. Dus wil je met orthodoxe Joden 
in contact komen, dan moet je eerst 
een heleboel overwinnen.Het vraagt 
veel fijngevoeligheid. En dat jaloers 
maken, waar Paulus het over heeft in 
Romeinen, dat is de kerk van geen kant 
gelukt!
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Vluchtelingen
Tony Simon is een actieve evangelist, 
hij gaat veel de straat op om mensen 
aan te spreken. Hij is heel direct, 
confronterend ook. Zijn organisatie 
heeft bovendien een Jeruzalemtour: Je 
kunt rondgeleid worden door de oude 
stad onder leiding van een medewerker 
van hem, die is opgeleid als gids. 
Tussen de rondleiding door vertelt ze 
ook over Jezus en de christenheid, om 
dan heel duidelijk de link te leggen dat 
in Jezus alles is vervuld. Simon doet 
ook veel aan literatuurverspreiding en 
hij is diaconaal actief. Een grote groep 
vluchtelingen kampeerde in een park in 

Tel Aviv; daar ging hij eens per week 
heen om eten uit te delen. Er zijn veel 
vluchtelingen. Israël is niet zo’n heel 
groot land en er is veel armoede. 

die zegen is natuurlijk 

fundamenteel

Tegelijk is het wel een modern land, 
dus ze kunnen wel wat aan. Maar de 
sociale voorzieningen zijn absoluut niet 
zoals in Nederland. Van Nederlandse 
Joden begrijp ik dat hun motief is dat 
ze bang zijn voor toenemend antisemi-

tisme en dat ze daarom de relatieve 
veiligheid van Israël opzoeken. 

Landbelofte
Gods belofte aan Abraham van land is 
geen doel in zich: een groot volk en een 
land, maar bovenal: de volken zullen 
gezegend worden. Die zegen is natuur-
lijk fundamenteel, daar genieten wij ook 
elke dag van. Dat is waar Paulus het in 
Romeinen 11 over heeft: Realiseer je dat 
jullie, heidenen, geënt zijn in die oude 
stam. Die verbondenheid, daar gaat het 
vaak helemaal niet over, dat is gewoon 
een missing link in onze kerken. Je zit 
zo dicht bij elkaar, maar toch net niet. 
Uiteindelijk zijn we wel heel ver 
weggedreven van het oude, oorspron-
kelijke Joodse geloof en we hebben 
daardoor vergeten feeling te houden 
met het Joodse volk.
De laatste synode heeft tot onze spijt 
afgezien van een deputaatschap Israël. 
Wel heeft ze aan ons meegegeven, dat 
er niet alleen Joden zijn in Israël, maar 
ook in Nederland. We proberen met 
hen in contact te komen en samen 
dingen te doen. Begin oktober organi-
seerde Yachad een Israëlzondag: aan 
alle predikanten en kerkenraden werd 
voorlichtingsmateriaal gestuurd met de 
boodschap: Er zijn ook Joden in jullie 
eigen omgeving, doe er wat mee!

Yachad (spreek uit: Jagad) is een organisatie binnen de GKV, die deze 
kerken van twee dingen bewust wil maken:
•  dat het Joodse volk voor God belangrijk is – en dus ook voor de kerk.
•  dat God de redding van de Joden op het oog heeft. Daarvoor wil Hij ons 

als gelovigen gebruiken.
Yachad betekent 'samen' (Ps.133) en vertolkt het gevoel dat Joden en 
Christenen samen opgenomen zijn in Gods heilsplan voor de wereld. 
Yachad geeft daarom ondersteuning aan Joodse broeders en zusters voor 
evangelieverkondiging onder Joden. Tegelijk betrekt Yachad de eigen GKV 
achterban daarbij en maakt hen bewust van de relatie met het Joodse volk.
zie ook: www.yachad.nl 

weetje

God houdt altijd woord en de wereldgeschiedenis 
verloopt volgens zijn plan. Dat is een bemoediging voor 
elke christen.In de bijbelstudie over Daniel Profeet voor 
vriend en vijand komt dat duidelijk naar voren. Daniel, 
loyaal aan de koningen en wereldheersers in wiens dienst 

hij stond, diende tegelijk zijn God met een onverdeeld 
hart. Dr. D. Griffioen geeft aanwijzingen voor de bespre-
king en verwerkingsvragen bij elk hoofdstuk. 
Een geschikte uitgave om bij deze WegWijs te gebruiken 
om het onderwerp verder uit te diepen.
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Truus van der Laan-Barnhard uit 
Veenendaal is huisvrouw en moeder 
van vier volwassen kinderen en oma 
van zes kleinkinderen. Ze schrijft al 
zo’n 45 jaar als liefhebberij.

Verwachting

truus

Het was een zondag vol contrasten. De dag begon in de zomer. De zon scheen 
uitbundig en de warmte hing uitnodigend in de kerk. De buienradar verwachtte 
echter dat ’s middags de herfst ging toeslaan. Ongegeneerd zou de storm op het 
kerkplein alle luchtige zomerrokjes hoog boven het toelaatbare knieniveau tillen en 
bovendien alle paraplu’s jolig binnenstebuiten keren. Maar voorlopig betraden we, 
nog in zomerstemming, de kerkzaal.

V óór in de kerk stond een verrassend 
grote televisie. Echt zo’n toestel, 

waarmee in betere tijden, een luidruch-
tige straat keek naar de voetbalwedstrijd 
van het Nederlands elftal. Nieuwsgierig 
naar deze liturgische vernieuwing gingen 
we zitten. Al gauw werd het ons duidelijk. 
Er was een skypeverbinding gemaakt 
met een zusterkerk in de Oekraïne, waar 
op dit moment ook een kerkdienst op 
het punt stond te beginnen. We keken 
naar onze zo zwaar beproefde broers 
en zussen en zij zwaaiden naar ons. We 
zongen hen toe over de kerk van alle 
tijden, die slechts één vaste grond kent. 
Hun Oekraïense antwoordlied kwam 
stotterend uit de luidsprekers, alsof onze 
zustergemeente massaal een aanval van 
de hik had gekregen. Wat is skype toch 
een leuke uitvinding! We hoorden over 
de kerk, die door God in leven wordt 
gehouden, ook al wordt ze bespot en 
verdrukt. De ontroering golfde door de 

straalverbinding. Twee gemeentes, vol 
contrasten, verbonden door de beloftes 
van één Heer. 
Lang geleden heb ik eens in een preek 
gehoord, dat in de bijbel drieduizend 
beloftes staan. De dominee leek me een 
zorgvuldige teller, dus het getal heb ik vol 
vertrouwen in mijn geheugen opgesla-
gen. Eén van die beloftes gaat over een 
nieuwe stad, een onvoorstelbaar mooie 
sprookjesachtige plaats om te wonen. 

Alle seizoenen tegelijk, in 
één overvloedige boom

Die zondagmorgen, waarin we met twee 
seizoenen geconfronteerd werden, was 
een zwakke voorbode van de toekomst. 
Door die nieuwe stad stroomt namelijk 
een rivier met water dat leven geeft. 
Aan weerszijden van die rivier staat een 
levensboom, die twaalf vruchten geeft, 

elke maand zijn eigen vrucht. Alle seizoe-
nen tegelijk, in één overvloedige boom, 
dankzij God de Heer. De wereldwijde 
kerk wacht vol vertrouwen. De bruid is al 
eeuwen in blijde verwachting. Hoe lang 
zal haar draagtijd nog duren?
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Tegelijkertijd zijn de 16e en voor 
een deel de 17e eeuw ook de 

tijd van de strijd tegen Spanje voor 
staatkundige en geloofsvrijheid, de 
tachtigjarige oorlog. Tenslotte werd de 
vijand verdreven, de vrede van Munster 
gesloten en was er een zelfstandige 
Republiek der zeven verenigde 
Nederlanden ontstaan, geleid door 
stadhouders.

Bijzonder verbond
Dominees, dichters en kunstenaars, 

die het Oude Testament met aandacht 
lazen in de loop van de 16e, 17e en 
18e eeuw, viel iets bijzonders op. Ze 
zagen een gelijkenis tussen hun eigen 
geschiedenis en die van het oudtesta-
mentische Israël. De hoofdlijn kwam 
uit het bijbelboek Deuteronomium: Wie 
God gehoorzaamt wordt door Hem ge-
zegend, wie zich verzet wordt gestraft. 
Op die manier kreeg elk feit zijn eigen 
betekenis. De profeten in het Oude 
Testament keken vooruit naar de komst 
van Christus. De 16e eeuwers verge-

lijken hun situatie met het Israël van 
het Oude Testament. Een bijzondere 
manier van bijbelinterpretatie.

Zij waren door de 
Rode Zee van de 
oorlog gegaan

Zo had Israël in slavernij verkeerd en 
was hieruit verlost. De 16e eeuwers 
hadden in Spaanse slavernij geleefd 

Winst en verlies
De zestiende eeuw is de eeuw van de grote Reformatie. De eeuw waarin de grote 
geloofsontdekkingen van Luther, Calvijn en anderen steeds verder verbreid werden. 
De bijbel werd vertaald in de eigen taal. De inhoud van de bijbel werd opnieuw 
ontdekt en kwam steeds meer het dagelijks leven binnen.
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het verleden actueel | Joke Heijs



en vormden nu ook een zelfstandig 
volk. Zij waren door de Rode Zee van 
de oorlog gegaan. Israël was bevrijd 
uit de Babylonische ballingschap, zij 
uit de macht van de antichrist ( het 
rooms-katholicisme). Israël werd vaak 
wonderlijk verlost, de republiek ook. De 
stadhouders werden vergeleken met 
richters of koningen. Israël kende de 
ware godsdienst; de republiek ook. Is-
raël kende Gods bijzondere leiding, de 
republiek ook. God werkte voor Israël 
en bestuurde ook de zee en de wind 
ten gunste van de republiek. Predikan-
ten zagen zichzelf als profeten die de 
overheid waarschuwden. Israël kende 
een bijzonder verbond met God, de 
republiek ook. De voorbeelden komen 
uit Dr. C. Huismans boek ‘Neerlands 
Israël’.

Vergelijking
Ook in het dagelijks leven werd die link 
met de bijbelse verhalen gelegd. 
Bekend zijn de drie naast elkaar staan-
de Bossu-huizen aan de Slapershaven 
in Hoorn. Gevelstenen en een ge-
dicht aan de voorkant van de panden 
herinneren aan een zeeslag tussen de 
Geuzen en de Spanjaarden in 1573. 
Het ging hen om de toegang tot de 
belangrijke haven van Amsterdam. De 
Geuzen wonnen, de Spaanse bevelheb-
ber Bossu raakte gevangen. Het gedicht 
verwijst rechtstreeks naar de geschiede-
nis van de strijd van Mozes en Israël 
tegen Amalek. Heft Mozes zijn handen 
op dan wint Israël, laat hij ze zakken 
dan wint Amalek. Aäron en Hur helpen 
hem dan om de armen te blijven op-
heffen (Ex. 17). Van de Spaanse bevel-

Binnen het onderwijs vormde het leren lezen een belangrijk onderdeel 
met als doel: de bijbel leren lezen. In 1619 werden plannen gemaakt 
voor een officiële vertaling, die er in 1637 kwam. De ‘van Liesveld-
Bijbel’ (1526) bevatte zowel het oude als het nieuwe testament wat heel 
bijzonder was. Bijbelgebruik kon eerst leiden tot vervolging en verbod, 
maar aan het eind van de zestiende eeuw werd de gereformeerde gods-
dienst officieel toegestaan. 

hebber werd geschreven: hij wil met 
amelek gantsch Israël verslaen, hij komt 
met grote macht maar godt heeft ons ge-
geven ook arons ende hurs wiens namen 
zijn geschreven. Directer kan het niet.

Israël werd vaak 
wonderlijk verlost, 
de republiek ook

Uit de zelfde tijd stamt het Wilhelmus, 
ons volkslied. Het Wilhelmus kent 3 
coupletten die nog geregeld gezongen 
worden. Het onbekendere 8e couplet 
kent een rechtstreekse vergelijking met 
het Oude Testament. Als David moeste 
vluchten voor Saul den tiran, zo heb ik 
moeten zuchten met menig edelman. 
Maar God heeft hem verheven, verlost uit 
alle nood, een koninkrijk gegeven in Israël 
zeer groot.
 
Handelen van God
1588 was een bijzonder jaar. In dat jaar 
kwam een grote ‘onoverwinnelijke’ 
vloot, de Spaanse Armada naar Vlaan-
deren. De vloot moest een invasieleger 
ophalen dat zowel Engeland als de op-
standige provincies moest veroveren. 
Echter de havens waren geblokkeerd en 
de Spaanse vloot werd door de Engelse 

verslagen. Slecht weer deed de rest.
 De staten van Zeeland lieten een pen-
ning slaan, wat in die tijd gebruikelijk 
was bij bijzondere gebeurtenissen. De 
tekst was een belijdenis ‘Gods adem 
heeft ze verstrooid’.
Mijn laatste voorbeeld is dat van Vale-
rius Gedenckklank, waarschijnlijk bijna 
vergeten. Het is gemaakt naar aanlei-
ding van wapenfeiten in de tachtigjarige 
oorlog. Bekend zijn misschien nog 
Wilt heden nu treden, en Gelukkig is het 
land dat God de Heer beschermt. In die 
liederen is er een nauwe band tussen 
winst en verlies en het handelen van 
God. Kom nu met zang van zoete tonen 
zegt: in Israël was dat een wijze, valt met 
hen ook de Heer ten voet…

Voorzichtiger
Wij zijn in het algemeen heel voorzich-
tig met dit soort vergelijkingen. Ook 
spreken we niet meer van een speci-
aal verbond van God met Nederland. 
Daarentegen speelt de Bijbel in ons 
dagelijks bestaan helaas niet meer de 
rol die het voor een 16e eeuwer had, die 
de rijkdom van de Bijbel indronk.

Joke Heijs heeft geschiedenis gestudeerd 
en woont in Zwolle
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verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

Op 
de kop 
van 
de bok

A äron moet de nog levende bok laten halen. 
De bok die uitgekozen is om de fouten van 

Israël weer goed te maken. Dat staat in Leviticus 
16:21-22, hij moet beide handen op de kop van de 
bok leggen en hardop zeggen wat de Israëlieten 
fout hebben gedaan. Dan moet de bok naar de 
woestijn worden gebracht. Zo neemt hij alle fouten 
van de Israëlieten mee naar de woestijn, waar geen 
mensen wonen.

Dit dier staat symbool voor het wegdragen van onze 
fouten. Kunstenaar Henrique van Putten verbeeldt dit in 
haar werk. Beesten die symbool staan voor het menselijke 
eigenschappen. Zelf vertelt ze daarover: “Ik maak beelden, 
meestal in textiel, tekeningen en animaties. Kenmerkend 
voor mijn werk is het verhalende en associatieve karakter 
en de opbouw uit figuratieve, kleurrijke beeldelementen. 
Dierfiguren staan hierin centraal. In mijn werk beschrijf ik 
God als Bron van hoop, liefde en leven, en wil laten zien 
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Henrique van Putten, 2009 • textiel • 50 x 50 x 40 cm • koeienkop 

hoe je hiermee om kunt gaan. De verschillende werken 
tonen verschillende aspecten van tekort: angst voor elkaar, 
de onmogelijkheid samen te zijn, de dood, eenzaamheid, 
machteloosheid. Hierdoor ontstaat er ambivalentie. 
De gelijktijdigheid van hoop en het onvermijdelijk falen.
In het maken van de werken vertaal ik deze ideeën naar 
fabels. Ik voer dieren of fantasiecreaties op die uitdrukking 
geven aan menselijke driften of hebbelijkheden. Het gebruik 
van deze dieren of fabelwezens geeft de oorspronkelijke 

zedenles iets vertederends en dragelijks. Mijn werk zou zo 
ook de functie kunnen hebben van een klassiek drama: het 
toont de mens zichzelf in een spiegel, die de vorm heeft van 
de door mij gemaakte werken. Deze spiegel zou kunnen 
werken als loutering en uiteindelijk als troost.”

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en is naast beeldend 
kunstenaar Master of Education in Arts
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Dit is het zesde en laatste 
artikel in WegWijs70. Hartelijk 
dank voor de vele reacties.

toentertijd!’ ‘'Kijk, hier sta jij en hier 
ben ik’, en wat al niet meer. Omdat 
het om fysieke foto's gaat, die ooit 
per post van adres naar adres gingen, 
vertellen ook de adressen op de 
enveloppen een verhaal.
Misschien is ‘verhaal’ een te groot 
woord. De adressen vormen een 
onderdeel van een kroniek, een 
chronologisch gerangschikt verhaal 
over zeventig jaar Bijbelstudiebond. 
Een foto-steen, een verhoging van 
foto's, die als arkeneel dienen. Vanuit 
deze arkeneel hebben we een kijkje 
gehad op hoe God zeven decennia 
met (een deel van) Zijn volk aan het 
werk is geweest. Dat verdient toch 
zeker een platina waardering!
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verhalen kwamen ook binnen. Zoals 
dat van Dré Rinn in de vorige WegWijs. 
Of dat van mevrouw J.C. Smilde, in 
de WegWijs van mei/juni. Zij was 
tussen 1972 en 1982 secretaresse 
van de vrouwelijke Bijbelstudiebond 
en bewaart hier nog altijd goede 
herinneringen aan. Ik weet dat ik 
hiermee voorbij ga aan die talloze 
verhalen van mensen die grote of 
kleine herinneringen hebben aan de 
Bijbelstudiebond.

Dat is dus terugkijken in figuurlijke 
zin. Ook in letterlijke zin is 
teruggekeken op de rijke historie 
van de Bijbelstudiebond en WegWijs. 
Zo kreeg de redactie van WegWijs in 
het afgelopen jaar een groot foto-
archief toegestuurd van een oud 
redactrice, Inge Slings. Dat is letterlijk 
terugkijken. Een kwestie van kijken 
en bekeken worden, die foto's. Ze 
vertellen in beeld een heel verhaal. 
‘Ken je die nog?’ ‘Wie is wie op deze 
foto?’ ‘Oh ja, zo kleedden we ons 

PlatIna | Frits Tromp

Zo had ik dit jaar een kijkje op de 
Bijbelstudiebond vanuit mijn 

eigen arkeneeltje. Allereerst nog even 
die term, arkeneel. In de context van 
de WegWijs, waarin deze term werd 
gebruikt, slaat het woord op een 
uitbouwsel bovenop een kasteel- of 
vestingmuur, om verder de weg op te 
kijken. Je zou het als een wachttoren 
kunnen omschrijven. Een plek om 
naar voren te zien, een verhoging 
waarbij de persoon aldaar de horizon 
kan overzien. Of het is de verhoging, 
de geschiedenis waar je op rust. Vanaf 
deze steen kun je terugkijken op wat 
God in de afgelopen periode heeft 
gedaan. En je kunt vooruitkijken op 
misschien nog wel zeventig jaar.

een platina 
waardering

Wat levert het op om terug te kijken? 
Een goede vraag, die bij jubilea vaak 
wordt gesteld. Wat voor zin heeft 
het om een steen op te richten? 
Nou, in ieder geval dit: het is een 
aanleiding tot een gesprek. “Want als 
uw kinderen u vragen wat die steen te 
betekenen heeft, vertel hen dan.” Die 

Jacko Holtland | al wat ademt

Kijkje uit mijn arkeneeltje. Met een artikel over deze verdwenen rubriek van de 
voorzitter, begon ik dit jaar de reeks Platina. De aanleiding voor de Platina-rubriek 
was helder: dit kalenderjaar bestaat de Gereformeerde Bijbelstudiebond zeventig 
jaar! Een mooie gelegenheid om terug te kijken op de rijke historie van de Bond. 
Hoe kun je beter terugkijken, dan gebruik te maken van het ondertussen grote 
archief en door gebruik te maken van wat al staat geschreven?

Platina
70
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PlatIna | Frits Tromp

“Wat zullen we eens eten 
vandaag? Karbonaadje? Nee, 

dat kan niet. Paling? Mag niet. Runder-
gehakt is prima. Kip, ook lekker.” Nee, 
vegetariër hoefde Gods volk niet te zijn. 
Maar alle soorten vlees eten, dat was er 
ook niet bij. In Leviticus 11 en Deutero-
nomium 14 lezen we hoe de Here God 
onderscheid maakt tussen reine en 
onreine dieren. En natuurlijk willen we 
dan uitvissen of uitvogelen, wat de 
reden is dat bepaalde dieren wel, en 
andere juist niet gegeten mogen 
worden. Jezus heeft immers gezegd dat 
het Oude Testament over Hem gaat. 

Is het om gezondheidsredenen dat God 
sommige dieren verbiedt te eten? Een 
sluitende verklaring is dat niet. Een 
paling, die geen schubben heeft, lijkt 
geen probleem voor je gezondheid. Wat 
wil God met dit onderscheid duidelijk 
maken?
We kunnen het beste maar beginnen 

Jacko Holtland | al wat ademt

Genade tot op het bord

met het meest duidelijke. Dat is immers 
altijd een goede manier om de bijbel uit 
te leggen. Je begint bij de meest 
duidelijke tekst. Dat is hier: het rijtje 
vogels. Het is niet moeilijk om te zien dat 
al deze genoemde vogels iets te maken 
hebben met de dood. Het zijn roofvo-
gels die zelf prooi doden, en het zijn 
vogels die van dode dieren leven.

In het Oude Testament 
ligt deze genade 
zichtbaar op je bord

Gods heilig volk is uit de dood geroepen 
tot een leven met Hem. Gods genade 
bevrijdt van zonde en dood. In het Oude 
Testament ligt deze genade zichtbaar op 
je bord. De Here verbiedt dieren te eten 
die relaties hebben met de dood. De 
ander diergroepen getuigen van hetzelf-
de. Insecten met vleugels mogen niet 

worden gegeten. Veel insecten vliegen af 
op rottende materie. Dan waterdieren 
met een slijmerige huid mogen niet 
worden gegeten. Hun glibberige en 
slijmerige huid doet denken aan ontbin-
ding. En van de zoogdieren mag gegeten 
worden als ze gespleten hoeven hebben 
en herkauwers zijn. Wanneer ze met hun 
hoeven niet doden kunnen (‘loop nooit 
achter een paard langs’), en geen andere 
dieren eten. 

Boven de menukaart van God staat: de 
Messias, overwinnaar van de dood.
Genade tot op het bord. Die menukaart 
hebben we niet meer (Hand. 10). Nu het 
Pinksteren is geworden geldt: Genade 
tot op het bot. Verinnerlijkt. Door het 
Lam dat voor ons is geslacht.

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

“U mag niets eten dat door 
de HEER wordt verafschuwd” 
(Deut. 14:3)

In het Oude Testament vinden we veel moois. Namelijk 
de belofte van de overwinning op de zonde en dood door 
Christus. Het volk Israël werd er elke dag bij bepaald. 
Bijvoorbeeld bij het inkopen doen voor de maaltijd. 
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Tonnis Groenveld, Riet Steenbergen-Busstra en Toos Slot-van der Woerd 

Hoezo Israël?

Boeken

Aart Brons, Michael Mulder & Wilma Wolswinkel, Hoezo Israël? 
Gesprekstof voor Bijbelkringen, Boekencentrum, Zoetermeer, 2015, 
ISBN 978 90 239 7056 9, 117 pag. € 11,90

Er zit verschil tussen Joden en Chris-
tenen in hun omgang met gebed 

en wet: doen tegenover beleving. Leg 
je hiernaast uitspraken van Jezus over 
beide onderwerpen, dan wordt pas echt 
duidelijk wat Hij zegt en bedoelt. Dat 
sluit naadloos aan bij de praktijk van de 
Joden (OT) en geeft er een nieuwtesta-
mentische betekenis aan. Zo ook met 
de feesten: bij het Pesachfeest is dat 
heel duidelijk als Jezus het Avondmaal 
instelt. Hij volgt de speciale orde (se-
der) die bij elke Jood bekend is: Na het 
brood der ellende en de derde beker van 
de vier, die van de dankzegging, wordt 
de lofzang gezongen. Daarna volgt de 
beker van de verlossing (OT). Maar, die 
ene keer is dat anders: als heel Jeruza-
lem die laatste beker opheft krijgt Jezus 

de beker van Gods toorn te drinken. Al-
leen daardoor kunnen zij de verlossing, 
waar ze om bidden, ontvangen (NT) en 
hiermee is de vervulling een feit.

Zijn Israël en de kerk blijvend aan elkaar 
verbonden of heeft God zijn oude 
volk definitief verstoten? Hierbij komt 
Romeinen 9 -11 om de hoek kijken. Wat 
staat er en wat betekent het. Inspan-
ning om het Joodse volk tot jaloersheid 
te brengen of verwerping vanwege 
ongeloof? Er is nog hoop voor Gods 
oude volk! Speciale aandacht krijgen 

de beloften aan Abraham (Gen. 12, 18 
en 22): nageslacht, land en zegen voor 
alle volken. Geen heilig land, maar een 
heilig volk door gerechtigheid en recht 
te doen. Andere volken moeten jaloers 
worden om ook bij deze God te mogen 
horen!
Tenslotte een hoofdstuk over de con-
crete toepassing: het conflict vandaag, 
als verzoening onmogelijk lijkt. En toch 
is er hoop, ook voor het Joodse volk ligt 
de weg tot bekering open. 
De moeite waard! (RSB)

Waarom nadenken over Israël? Met de geboorte van Jezus 
zijn Gods beloften immers vervuld; dan heeft het Joodse volk, 
dat Hem niet erkent, ons toch niets meer te zeggen. Het is 
goed om eerst de bijbel erbij te pakken voordat je dit volk uit 
je aandachtssfeer schrapt. De bijbelstudie Hoezo Israël? kan 
daarbij helpen om via tekstverwijzingen en gespreksvragen 
inzicht te krijgen in hoe de verhoudingen liggen. 

De uitnodi-
ging om tot 

Jezus te komen 
geldt voor Joden 
en niet-Joden. De 
apostelen waren 
vol overtuiging 

Joods; ze hielden de wet, compleet met 
synagogebezoek en spijswetten. De 
Geest maakt duidelijk dat het heil er is 
voor alle volken en geleidelijk ontstaat 

er een scheiding tussen Christendom 
en Judaïsme. De eeuwen door zijn er 
steeds Joden tot geloof in de Messias 
gekomen; ze werden “gewoon” lid van 
een kerk waar ze lange tijd geen aparte 
groep vormden. Vanaf de 19e eeuw 
ontstonden er Joodse verenigingen en 

groeide het besef ‘Hebreeuwse chris-
tenen’ te zijn. Na 1948 komen velen in 
het oude land terug en stichten eigen 
gemeenten. Een interessante bijdrage 
om meer te weten te komen over  
het gelovige overblijfsel van  
Gods volk.(RSB)

Messias Belijdende Joden

Dr. G.J. Mink, Messiasbelijdende Joden in Israël. Een beknopte verkenning, 
Willem de Zwijger Stichting, Reformatorische Stemmen 2016|1, 
ISBN 978 90 72462 59 6, 43 pag. € 4,30



H et Oude Testament is van 
blijvend belang voor ons. Dat 

toont Pieter Lalleman aan in zijn 
nieuwe boek. Mooi dat hij als docent 
Nieuwe Testament een pleidooi houdt 
voor de betekenis van het Oude! 
Overigens is zijn vrouw Hetty docent 
Oude Testament, van haar hebben we 
vorig jaar het boek Is dit onze Vader? 
besproken.
Lalleman schrijft over een aantal onder-
werpen uit het Oude Testament die in 
het Nieuw veel minder aan bod komen 
en die voor ons onverminderd geldig 
zijn: de schepping, namen van God 
als de Ontzagwekkende, Allerhoogste, 
de HEER die voorziet en Heer van de 
hemelse machten. Verder ook politiek en 
de vreemdeling, klacht en tegenspraak. 
Een hoofdstuk gaat over de beteke-

nis van het boek Esther, 
waarin de naam van God 
niet voorkomt, en die niet 
in het Nieuwe Testament 
wordt aangehaald. Lal-
leman laat zien dat die 
onderwerpen niet alleen 
van belang zijn als ze 
rechtstreeks op Christus slaan. Hij verzet 
zich tegen het idee dat je alle teksten 
met het oog op Christus moet lezen.
Verder gaan drie hoofdstukken over 
verkeerd gebruik van het Oude Testa-
ment, bijvoorbeeld priesters als speciale 
ambtsdragers nu, en over het vieren van 

Joodse feesten door chris-
tenen. Ook een hoofdstuk 
over het welvaartsevan-
gelie, dat zegt: geef veel 
geld aan ‘het werk van de 
Heer’ (lees: geef het aan de 
voorganger) en God zal je 
financieel rijk maken. 

Dit boekje zal je niet materieel rijk ma-
ken, maar is verrijkend om te lezen, en 
ook goed voor een avond of tien (ge-
meenschappelijke) bijbelstudie. (TG)

Waar wil je de klemtoon leggen: 
op mijn, op bijbel of op draad? 

Wees ervan overtuigd, elke bijbel, ook 
de jouwe heeft deze rode draad! Daar-
bij kan het boek van Peter van Ols, 
RD-journalist en evangelist een over-
zichtelijke hulp zijn. Het bevat kaartjes 
en plaatjes, overzichten en schema’s 
die de tekst ondersteunen.

Onderzoekt de Schriften, zegt Jezus 
(Joh. 5: 39), want die zijn het die van 
Mij getuigen. Lees de bijbel niet even 
vluchtig, maar bestudeer hem, dan zul 
je er Christus in tegenkomen en zo 
leer je God kennen. Het oude testa-
ment gaat over de beloften van God 
die wijzen naar de Messias. Bij de 
bespreking tref je regelmatig kaders 
aan met het opschrift: De komende 
Christus, we zien Hem in …Jozef, Boaz, 
David en anderen. Steevast eindigt dit 
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Rode draad

Van blijvend belang

Peter van Olst, Mijn Bijbel heeft een rode draad, De Banier, Apeldoorn, 
2014, ISBN 978 94 6278 0309, 164 pag. € 12,95

kader met woorden als: Nee, hij was de 
Messias niet. Wél was hij een voorafscha-
duwing van wat Jezus volmaakt zou zijn. 
In het nieuwe testament zie je de ver-
vulling van die beloften en het uitzicht 
naar het Nieuwe Jeruzalem. Het ene 
kan dus niet zonder het andere. Hier 
is het opschrift van de kaders: Verbon-
den met het Oude Testament:…; daarbij 
bespreekt de auteur een apostel of een 
begrip. Elk bijbelboek komt ter sprake; 
de inhoud, het verband met het vorige 
en volgende en het verband met Chris-
tus. Een fijn naslagwerkje en door de 
verwerkingsvragen bij elk hoofdstuk 
ook heel geschikt voor groepsbespre-
king. Vaak geef ik een boek, na lezing 

en bespreking, door aan belangheb-
benden in mijn omgeving. 
Dit houd ik zelf! (RSB)

Pieter J. Lalleman, Van blijvend belang. Het Oude Testament, Ark Media, 
Amsterdam, 2016, ISBN 978 90 33801 07 5, 128 pag. € 14,95
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Huib Noordzij | en zó voort
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Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Boeken

J. Douma, Oase,Vijftig dagen op zoek naar de vrucht van de Geest, 
Ark Media, Amsterdam, 2015, ISBN 9789033817489, 112 pag., € 12,95

www enzo

Over Bijbellezen gesproken: Via YouTube is er een animatie te bekijken 
van een Bijbel Project. Per boek en per thema. De bijbel lezen 
zonder het op te geven omdat het een lang en saai verhaal 
zou zijn! Wel in het Engels, dus geef het door! Of oefen 
Engels met (klein-) kinderen. The Bible Project.

Oase
V an de hand van Jos Douma 

verscheen in 2015 dit boekje. 
Het ziet er verzorgd uit, het heeft een 
handig formaat, frisse kleur, hard kaft 
en het aanwijslint maakt het af. De 
titel is mooi gekozen: oase betekent 
volgens het woordenboek Van Dale: 
waterrijke vruchtbare streek in de 
woestijn; lieflijke plek van rust. Dat is 
precies wat het boekje wil zijn: neem 
rust, tijd voor je band met God, in de 
drukte van alledag!

De indeling is per dag steeds: de linker 
pagina geeft een te lezen bijbelgedeelte 
op, waarna er een klein gedeelte wordt 
uitgelicht. De teksten komen vaak uit 
het Nieuwe Testament, maar ook bij-
voorbeeld de spreuken en de psalmen 
krijgen aandacht. 

Op de rechterpagina staat 
de overdenking, gevolgd 
door een punt voor je 
persoonlijk (dank)gebed. 
Het is mooi om tijd vrij te 
maken voor onze per-
soonlijke relatie met God. 
Dit boekje helpt daarbij. 
Achtereenvolgens komen 
de volgende onderwerpen 
aan de orde:
Vrucht, liefde, vreugde, geduld, vrien-
delijkheid, goedheid, geloof, zachtmoe-
digheid, zelfbeheersing. Je leert uit dit 

boekje dat Gods liefde 
niet afhankelijk is van 
onze prestaties. 
Het taalgebruik is mooi, 
van deze tijd en niet te 
moeilijk.
Het was een plezier dit 
boekje te lezen. Zo in 
het laatste nummer van 
Wegwijs 2016: wellicht 
leuk als geschenk in de 

decembermaand, of voor de goede 
voornemens in het nieuwe jaar. 
(TSW)



niet gereed. Maar doordat nu iemand 
op eigen houtje bepaalde wat wel en 
wat niet Gods Woord is, werd de kerk 
gedwongen na te denken over welke 
geschriften tot de canon behoren. Dat 
onderzoek was een langdurig proces, 
maar vast stond dat het Oude Testa-
ment daarvan onverkort deel uitmaakt. 
Het uiteindelijke resultaat was heil-
zaam, want alle locale kerken beschik-
ten voortaan over dezelfde bijbel.   

Dopers
Dit neemt niet weg dat de strijd om 
de erkenning van Mozes en de profeten 
gebleven is. Niet dat latere critici van 
het Oude Testament allemaal dezelfde 
opvattingen hadden als Marcion. Maar 
in de kerkgeschiedenis kom je vaker 
mensen tegen die reserves kenden 
ten opzichte van het Oude Testament. 
Bijvoorbeeld de doopsgezinden in 
de 16e eeuw. Tijdens publieke gods-
dienstgesprekken met gereformeerden 
schoven zij alle argumenten - voor 
kinderdoop, eed of zwaardmacht van 
de overheid - uit het Oude Testament 
terzijde. Hun standpunt was: ‘Christus 
heeft ons anders geleerd’. Bovendien 

D e verlegenheid of zelfs openlijke 
kritiek op Mozes en de profeten is 

niet van vandaag of gisteren. Al heel 
vroeg in de kerkgeschiedenis werd de 
God van het Oude Testament scherp 
bekritiseerd. 

Marcion
De succesvolle ondernemer Marcion 
(ca. 85 - ca. 160) woonde in een stad 
aan de Zwarte Zee. Toen de plaatse-
lijke bisschop (zijn eigen vader!) hem 
excommuniceerde vanwege zijn vreemde 
opvattingen, vertrok hij naar Rome. Daar 
gebeurde hetzelfde. Daarna begon hij 
- hoe modern (!) - een eigen kerk. Zijn 
beschouwing over ‘wet en evangelie’ 
radicaliseerde Marcion tot een volstrekte 
tegenstelling tussen het Oude en het 
Nieuwe Testament. De oudtestamen-
tische Jahweh was de schepper van de 
slechte aarde waarover hij - met een 
eigengemaakte wet - met ijzeren vuist 
regeerde. Maar de liefdevolle God en 
Vader uit het Nieuwe Testament bevrijdt 
mensen uit de macht van deze boze god. 

Canon
Hoe reageerde de christelijke kerk hier-
op? De afronding van de bijbel was nog 

Huib Noordzij | en zó voort

Het Oude Testament is 
ook Evangelie
Het is september 2016. In de finale van tv-programma ‘De slimste mens’ maakt de een- 
mansjury Maarten van Rossem een snerende opmerking over ‘woestijngodsdiensten’,
waaronder hij ook het christendom verstaat. Mikpunt van zijn spot is vooral het Oude 
Testament. Ach…, kritiek van een buitenstaander. Maar ook binnen de kerk kunnen 
mensen verlegen zijn met hoofdstukken of passages uit het Oude Testament. Wat een 
geweld vindt daarin plaats. Is dát Godsopenbaring?
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voldeden veel bekende personen uit 
het Oude Testament niet aan de streng 
doperse eis van een zuivere christelijke 
levenswandel. 

Institutie 
De reformatoren hebben scherp 
ingezien hoe gevaarlijk het is om de 
eenheid van Oude en Nieuwe Testa-
ment uit het oog te verliezen. Want 
Gods verbond met mensen laat daarin 
immers een doorgaande lijn zien. Niet 
voor niets besteedt bijvoorbeeld Calvijn 
in zijn Institutie royaal aandacht aan de 
eenheid van het Oude en Nieuwe Testa-
ment. Hij doet dat in het tweede boek 
waarin het gaat over De kennis van God 
de Verlosser in Christus, die eerst aan de 
vaderen onder de Wet en daarna ook aan 
ons in het Evangelie bekendgemaakt is. 
Het gaat over Christus. Het draait om 
het hart van het evangelie. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. 
Handboek van de Reformatie en woont 
in Barneveld
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van de redactIe

Een internationaal platform, 
uitgaande van de Nederlandse 

Stichting Refo500, is in het leven 
geroepen om deskundigheid, kennis, 
ideeën, activiteiten en producten aan 
te bieden. Hierin participeren onder 
andere protestantse en katholieke 
organisaties, universiteiten, musea, 
hogescholen, steden, commerciële 
instellingen. 

Het programma van Refo 500 begon al 
op 31 oktober 2015 waarbij een andere, 
volstrekt ongewone gebeurtenis voor 
het voetlicht kwam te staan, namelijk 
de bijbeluitgave die Erasmus in 1516 
op de markt bracht. Zijn uitgave van 
het Griekse Nieuwe Testament was 
wereldnieuws, ja, zelfs een revolutie 
die tot de Reformatie zou leiden. Geen 
Reformatie van Luther zonder Bijbel 
van Erasmus! (zie ook het interview in 
WegWijs 5).

De redactie van WegWijs heeft in het 
programma voor volgend jaar ruimte 
vrijgemaakt voor deze gebeurtenissen. 
De thema’s van de artikelen van Huib 
Noordzij zullen te maken hebben met 
uit de Reformatie voortvloeiende nieu-
wigheden, aangevuld met een evene-
mentenagenda. De Bijbelstudiedag, en 
dus ons nummer 4, zal in het teken van 
de Reformatie staan, terwijl nummer 5 

het thema Genade zal hebben. 
De onderwerpen van de overige num-
mers van WegWijs zijn: nr. 1: Eco-chris-
tenen (over schepping en duurzaam-
heid); nr. 2: 4 evangeliën (vergelijkend); 
nr. 3: Geloof en kerk in onze moderne 
samenleving (tijdsdruk, tijdsbesteding); 
nr.6: Zendingsreizen van Paulus. We 
denken hiermee een gevarieerd aanbod 
aan eigentijdse onderwerpen te kunnen 
leveren.

Verandering van spijs doet eten, dus 
ook enkele veranderingen in WegWijs. 

Afscheid van Truus; 
vele jaren (acht geloof 
ik) heeft zij ons verrast 
met haar columns. Van 
een komisch verhaal 
(ik zat soms te scha-
teren achter mijn p.c.) 
wist ze altijd een waar-
dig slot te schrijven. 
Truus, bedankt! 
Ook Joke Heijs heeft 
ons jaren gediend met 
vaak onbekende verha-
len uit de kerkgeschie-
denis in Het verleden 
actueel. Joke, we heb-
ben veel van je geleerd. 
Bedankt daarvoor. 
Tonnis Groenveld en 
Frits Tromp zullen sa-

men een rubriek starten over de manier 
waarop het evangelie wordt ontvangen 
in verschillende culturen. Frits zal ons 
ook nog meenemen in de wereld van 
aan de bijbel gerelateerde muzieksoor-
ten en -stijlen. De ideeën over beide 
rubrieken zijn veelbelovend!

Dit zijn onze plannen, maar zonder 
Gods zegen wordt het niets. Daarom 
bidden we Hem om kracht en inzicht 
om dit werk te doen slagen. 

Plannen
Ooit moest ik een hele lijst belangrijke jaartallen uit mijn hoofd leren, waarvan 
ik er veel ben vergeten. Maar het jaartal 1517 niet, dat werd er heel nadrukkelijk 
ingestampt. Belangrijk, want met het vastspijkeren door Maarten Luther van 
zijn 95 stellingen tegen de deur van de kerk in het Duitse Wittenberg begon de 
Reformatie, een beweging die verder reikte dan de kerk.
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Voor aan- en afmeldingen van verenigingen 
en andere zaken die de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond betreffen:
Secretariaat Bijbelstudiebond
Postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@bijbelstudiebond.nl

WegWijs is een uitgave van de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond
Alles over de bond vind je op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl.

Redactie WegWijs
Hoofdredacteur: Riet Steenbergen-Busstra
Eindredacteur: Ida Nijman-Stegeman
Redactieleden: Tonnis Groenveld, Katrien Janssens-
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Slot-van der Woerd.
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Klaver 1, 7772 NX Hardenberg
tel. (0523) 268015
e-mail: redactie@bijbelstudiebond.nl

Abonnementen WegWijs
Particulier abonnement: ¤ 17,50 per kalenderjaar 
(6 nummers)
Opzeggen: schriftelijk of via e-mail 
administratie@bijbelstudiebond.nl 
vóór 1 december
Leden van bij de Bijbelstudiebond aangesloten 
verenigingen krijgen WegWijs gratis. 

Losse nummers van de WegWijs zijn te bestellen via 
het bestelformulier op de website 
www.steunpuntbijbelstudie.nl. De kosten zijn: 
1 exemplaar € 3,50 per stuk, 2 – 4 exemplaren 
€ 3,00 per stuk, 5 – meer exemplaren € 2.50 
per stuk. Dit is incl. verzendkosten. De betaling 
van uw bestelling kunt u direct overschrijven 
naar bankrekening NL87 RABO 0125 8134 06 
t.n.v. De Luisterpost | Bralectah te Zwolle o.v.v. 
WegWijsnummer als betalingsreferentie.

WegWijs is ook verkrijgbaar in braille, grootletter, 
digitale en gesproken vorm via CBB, Christelijke 
Bibliotheek voor blinden en slechtzienden, Postbus 
131, 3850 AC Ermelo, tel. (0341) 565499

Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de redactie 

Vormgeving en opmaak WegWijs: IDD | www.idd.nu
Druk: Scholma, Bedum; ISSN-nummer 0929-2136

27
In het volgende nummer

Ecochristenen
Hoe groen is de bijbel?

Bijbelse richtlijnen benadrukken 
duurzaam samenleven 

verantwoorde beslissingen in een 
complexe wereld

Natuurbehoud voor groene types?
 

Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 28-01-2017

Thema’s volgende nummers

maart/april    4 Evangeliën    
mei/juni  Tijdsbesteding 



Sta op en schitter, 
je licht is gekomen,

over jou schijnt de luister 
van de HEER.

Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,

maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.

Jesaja 60: 1, 2


