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Van de voorzitter  

 
Jezus roept ook u en jou ! 
 
Laatst hadden we in Lansingerland een preek over 
Mattheüs 22 : 1-14. 
Boven dit tekstgedeelte staat “de koninklijke 
bruiloft”.  
Wat me enorm aansprak in de preek was dat 
Christus ons roept om “dingen“ voor Hem te 
doen, of anders gezegd : om Hem te volgen. 
Al snel denken we dan , dat doen we toch!   
We gaan naar de kerk, we lezen in de Bijbel en 
bidden en danken voor het eten en voor het 
slapen gaan.  We betalen VVB en we gaan naar 
de Bijbelstudievereniging. Dus we voldoen aan 
wat er van ons gevraagd wordt. 
 
Maar (!)  doen we het van harte, doen we het 
omdat we het willen, of doen we het omdat het 
moet? 
En dan, ieder moet dit voor zichzelf beoordelen, is 
het misschien wel eens nodig om in je eigen hart 
te kijken.  Hoe van harte geven we gehoor aan de 
roep van de Here?  
Op welke plaats staat de Here bij ons? En nu gaat 
het niet om het (politiek correcte) antwoord: 
Christus staat op nummer 1.  
Maar het gaat er om hoe is dat werkelijk? En hoe 
is dat zichtbaar in onze daden en in onze 
levensstijl? 
Plan je eerst de Bijbelstudie? En daarna de andere 
zaken, werk, sport, ontspanning? 
Of is het andersom?  
Zijn we anders dan het volk Israël? Sturen we in 
ons hart ook de nodigers voor het feestmaal weg 
met de melding we hebben geen tijd?  

Het kan nog erger: we zeggen eerst dat we komen 
en als we dan genodigd worden dan reageren we 
niet. 
 
Broeders en zusters, kijk eens naar je leven, je 
werk, je voorkeuren en denk dan eens na over het 
gedeelte uit Matth. 22 : 1-14.   
Geef gehoor aan de roepstem van Christus, nota 
bene onze Verlosser ! 
Bid de Here om de werking van de Heilige Geest in 
je hart zodat je de kracht mag ontvangen om de 
juiste beslissingen in je leven te maken. 
 
Ook als het gaat om te kiezen voor Bijbelstudie. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Pieter Nanninga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Belangrijke data! Zet het in uw agenda. 

 

ALV: 18 MAART 2023 te 

Dalfsen. Aanvang 10.30 uur 

 

Jongerenbijeenkomst:  

18 MAART 2023 te Dalfsen. 

Aanvang 13.30 uur 

 

BONDSDAG 2023 

22 APRIL te Voorthuizen. 
Dit alles D.V.! 

 

 



Het is al weer februari. We zijn halverwege het 
verenigingsseizoen.  
En ook het catechisatieseizoen is al weer over de 
helft. Door al dit werk bouwt de Here Zijn kerk. Als 
Hij het geeft zullen er dit voorjaar jonge mensen 
belijdenis van hun geloof afleggen.  
 
We feliciteren hen daar mee, met dàt wat de 
Heilige Geest in hen werkte. En vaak geven we 
dan een boek. Mogelijk weet u nog niet wat te 
geven. Denk dan eens aan de boeken van ds. C. 
Bijl. Het zijn vier delen waarin de Heidelbergse 
Catechismus centraal staat.  
 
Het eerste deel gaat over de zondagen 1 – 7 en 
draagt de titel Houvast en troost. De H.C. gaat in 
op de kernzaken van het geloof. Er worden 
levensechte en dringende vragen gesteld. Vragen 
die leven bij jongeren maar net zo goed ook bij 
ouderen. In dit vraaggesprek overheerst het 
motief van de troost. Deze troost bestaat in het 
houvast dat het Evangelie biedt.  
 

Het tweede deel heeft als titel: Wat het geloof 
verwacht en behandelt de zondagen 8 – 24. In dit 
deel wordt aan specifieke, ook kritische vragen, 
breder aandacht gegeven.  De zorgvuldig 
geformuleerde leer van de kerk in de Apostolisch 
Geloofsbelijdenis wordt hierin behandelt. Het 
vormt dan ook een min of meer afgesloten geheel. 
Want volgens Vraag en Antwoord 22 is daarin 
samengevat alles wat een christen moet geloven 
en wat ons in het Evangelie belóófd wordt. Aan de 
orde komt dus wat het geloof verwacht.  
 
Het derde deel heeft als titel: De bron van ons 
geloof. De zondagen 25 – 33 komen hierin aan de 
orde. ‘Waar komt het geloof vandaan?’ Met deze 
actuele vraag opent dit deel van de H.C.. Hoe 
komen christenen in deze moderne wereld aan 
hun geloof? En waar halen ze de 
overtuigingskracht vandaan om daaraan vast te 
houden? De Heilige Geest geeft het, houdt het op 
peil en versterkt het. En dit geloof brengt ook een 
ingrijpende verandering in de mens. Gelovigen 
gaan zich over de volle breedte van hun bestaan 
anders gedragen. De Heilige Geest: bron en 
bewerker van het geloof. Dankzij Hem zijn er 
overtuigde christenen in deze wereld en zullen ze 
er tot het einde toe zijn. 
 
Met het laatste deel wordt de toelichting op de 
H.C. afgesloten. De titel is: Uit dankbaarheid 
leven. 
Het slotdeel van de catechismus grijpt terug op de 
twee bekendste gedeelten uit het Oude en 
Nieuwe Testament: de tien geboden en het Onze 
Vader. De H.C. presenteert zich als belijdenis. Dat 
brengt met zich mee dat hij ons direct 
doorverbindt met de Schrift zelf. Het is niet maar 
een standpunt van gelovigen uit de zestiende 
eeuw, maar het is Gods eigen Woord. De Bijbel 
krijgt hier dan ook royaal de aandacht en leert ons 
hoe wij uit dankbaarheid voor en met Hem leven! 
 

 

JONGERENBIJEENKOMST  
In de Nieuwsbrief van september vorig jaar 

hebben we de datum van de jongerenbijeenkomst 
in 2023 doorgegeven. In goed overleg met de 

organisatoren van ‘Goed begin’ hebben we 
besloten om de bijeenkomst van de 

Bijbelstudiebond met de jongeren door te laten 
gaan in aansluiting op de ALV. 

 
Daarom nodigen we alle jongeren van de 16+ 

verenigingen allemaal uit om op zaterdagmiddag 
18 maart a.s. naar Dalfsen te komen. 

 
Even de gegevens op een rij. 

 
Datum: D.V. 18 maart 2023 

Spreker: Ds. C. Koster 
Titel: Het vurige gebed 

Ondertitel: Bidden als Elia 
Tijd: 13.30 uur  - ± 16.00 uur 

Adres:  Polhaarweg 22, 7721 DX Dalfsen 
 

En niet onbelangrijk: na afloop even bijpraten met 
een hapje en een drankje. 

 
Nog één ding. Willen jullie vóór 7 maart 

doorgeven met hoeveel mensen jullie komen? 
Dat kan via het emailadres 

bijbelstudiebonddgk@gmail.com  of via app 06-
44640844.  Doen! 

JONGERENBIJEENKOMST  

OM CADEAU TE GEVEN 
Houvast en troost (H.C.  1 – 7)    € 10,00 
Wat het geloof verwacht (H.C. 8 – 24) € 10,00 
De bron van ons geloof (H.C. 25 – 33) € 10,00 
Uit dankbaarheid leven (H.C. 34 – 52) € 10,00 
 

LET OP: Alle delen samen voor € 30,00 
 
Bestel tijdig om niet teleur gesteld te worden. 
bijbelstudiebonddgk@gmail.com 


