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Op de radio werden deze morgen geen files gemeld, noch op de A1, noch op de A10, de ringweg rond Amsterdam. In de
auto zit je dan te gissen. Zou het niet zo druk zijn vanwege vakantie? Zouden er wel bezoeksters komen op de bondsdag?
Gelukkig werden wij wat het laatste betreft niet beschaamd. Aan de zaal werden ongeveer 1200 kaarten verkocht. Dit is
wel minder dan we gewend zijn, maar alle omstandigheden in aanmerking genomen, gaf dit geen reden tot klagen. Uit alle
hoeken van het land waren de vrouwen en (enkele) mannen, soms al heel vroeg, zowel vanuit het noorden van Groningen
als vanuit het uiterste zuiden van Zeeland op weg gegaan om elkaar te ontmoeten en te genieten van wat deze bondsdag te
bieden had.

Opening morgenvergadering
De negenenveertigste bondsdag - dit jaar in Amsterdam - stond in het teken van het geloof. Dat geloof in God deed ons
belijden:
Looft, halleluja, looft de Heer.
Ik breng met heel mijn hart Hem eer,
met allen die oprecht Hem zoeken.
Psalm 111:1, 4 en 6 zongen we ter opening van deze bondsdag.
Hierna las de presidente, mevr. A.G. van Dijk-Buffinga, enkele gedeelten uit het evangelie van Johannes, hfdst. 14:1-7,
15-24 en Joh. 16:7-15, waarna ze ons voorging in gebed en dank aan de Here. Naar aanleiding van het gelezen
schriftgedeelte en het thema van deze dag sprak de presidente een kort openingswoord onder de titel:

Een nieuwe werkelijkheid
Het is in onze tijd 'in' om te geloven. Dat lijkt hoopvol! Aan de andere kant worden we somber over berichten, dat er
steeds meer mensen komen die God de rug toekeren en zeggen niet meer te geloven. Ook durft men vaak in het nemen van
beslissingen en in uiting van gedrag niet voor zijn christen-zijn uit te komen. Geloofservaring en -twijfel vragen in
toenemende mate aandacht. We moeten dan wel haast de conclusie trekken dat geloven wel mag, maar dan in de
privé-sfeer. Wij moeten ervoor oppassen te gaan denken dat het bij ons wel goed zit. Elke dag moeten we de strijd om het
geloof te behouden, aangaan. Onze steun daarbij is de Here Christus. Hij heeft de strijd gewonnen en wil voor ons bij de
Vader optreden als Pleitbezorger. Daarmee staan we sterk en zijn we niet aan ons lot overgelaten.
De volledige tekst van dit openingswoord kunt u elders in dit nummer nalezen.

Nadat de presidente allen, en met name de genodigden, welkom had geheten, zongen we met elkaar Ps. 67:1, 2 en 3. De
muzikale begeleiding was deze keer in handen van de Gereformeerde Brassband uit Groningen.

Wat is geloven?
Dit onderwerp werd vanuit drie verschillende invalshoeken door drie sprekers belicht.
1.Ds. G. Gunnink uit Hardenberg sprak over Geloof en zekerheid. Hij toonde ons dat het geloof een zeker weten is. Dat
is niet iets van de mens zelf, maar het is Gods werk. Wij leven in een tijd die bol staat van de twijfel. Prof. Kuitert stelt in
zijn boek Het algemeen betwijfeld christelijk geloof dat geloven een hachelijk avontuur is, bungelen aan een draadje.
Wij leven in een leef- en denkklimaat dat ronduit godloos is.
Ook vallen binnen onze gereformeerde kerken bepaalde zekerheden en gedragslijnen weg. 'Wat staat er onder ons
eigenlijk nog vast?' is een vraag die we steeds vaker horen. Geloven is echter met je hart, je ziel en je verstand 'amen'
zeggen, Christus omhelzen. Door te twijfelen maken we de Geest bedroefd. We hoeven niet te twijfelen dat we dagelijks
mogen leven op de basis ons door God zelf gegeven: zijn Woord en Geest!
In antwoord op dit referaat zongen we 'Alle roem is uitgesloten'.

2.Ds. P. Groenenberg te Amersfoort sprak over Geloof en beleving. Er zijn mensen die een tegenstelling maken tussen
geloof als kennen en geloof als beleving, tussen verstand en gevoel. Geloven en beleven horen echter bij elkaar. Als het
goed is, komt beleving met het geloof mee. Wel kunnen er situaties zijn waarin geloofsbeleving en -blijdschap niet altijd
samenvallen met geloof. Een verstoord gevoelsleven is echter niet per definitie een aanwijzing voor verlies van het geloof.
Dat blijkt wel uit het feit dat er vaak geworsteld wordt vanwege zondebesef, denk bijvoorbeeld aan Job en David.
Geloofsbeleving begint met een intensieve omgang met de Here en de Bijbel. Luister je naar dat Woord, dan ga je met



God leven.
Eens zal er geen geloof meer nodig zijn. Dan is er eeuwige beleving met de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan zal er ook
geen moeite meer zijn met het beleven van ons geloof.
'Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere....
Hij heeft zijn Woord u gegeven.'
Dit lied zongen we samen ter afsluiting van dit referaat.

3.Ds. K. van den Geest te Duivendrecht legde in zijn referaat Geloof en leven de nadruk op het feit dat de waarheid
vraagt om waarachtigheid. Geloven is niet alleen de waarheid aannemen, maar ook de waarheid doen. Aan de hand van
een voorbeeld liet ds. Van den Geest zien dat ook oprecht gereformeerde mensen hun zwakke momenten kennen. Ook zij
moeten elke avond op hun knieën om vergeving te vragen voor hun zonden.
In een ander voorbeeld liet hij zien dat geloven meer is dan de waarheid van Gods Woord erkennen. De waarheid van de
Bijbel is Christus (Joh. 14:6). Wie deze waarheid kent, zal ook de waarheid doen, zal dat zichtbaar maken in zijn leven.
Doe je dat niet, dan ben je aan het huichelen en sta je het werk van de Heilige Geest in de weg. Door de waarheid te doen,
zullen we in ons leven ook laten zien dat we door de werking van de Geest levende brieven van Christus zijn.
In aansluiting hierop zongen we:
Jezus leeft in eeuwigheid.
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Bijdrage Brassband
Na deze referaten konden we luisteren naar en genieten van muziek. De Brassband liet ons een variatie horen over enkele
Valerius-liederen en een bewerking van het lied 'Blijf bij mij Heer'. Beide bewerkingen zijn resp. van de broers Jan en
Jakob de Haan.

Afronding morgenvergadering
De presidente las een brief voor die begin mei verzonden was aan H.M. Koningin Beatrix. Hierin werd o.a. tot uiting
gebracht onze dankbaarheid en waardering voor het goede dat wij in haar regering ontvangen. (Na afloop van de
bondsdag is het antwoord-telegram binnengekomen.)
In aansluiting zongen we samen de coupletten 1 en 2 van het Wilhelmus.

Collecte
De opbrengst van de collecte was dit jaar bestemd voor de stichting Kuria. Mevr. Van Tol, directeur van Kuria, vertelde
iets over het initiatief en doel van deze stichting, nl. hulp willen bieden aan terminale patiënten met een levensverwachting
van drie tot zes maanden. Kuria doet dit werk vanuit het voorbeeld van Christus' barmhartigheid en wil er zijn voor de
naaste die in de laatste levensfase liefde en zorg nodig heeft. De collecte bracht, na deze hartverwarmende aankondiging, ƒ
7997,15 op.

Nadat de presidente nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard had gedaan, ging mevr. Hartman ons voor in
gezamenlijk gebed en werd de morgenvergadering gesloten.

Heropening
Vanaf ongeveer half twee was er gelegenheid samen te zingen onder begeleiding van de Brassband, waarna de presidente
om ca twee uur de vergadering heropende. We zongen met elkaar ons bondslied, over het grote goed ons in Gods Woord
gegeven. Daarna las de presidente enkele brieven voor met goede wensen en Gods zegen uit Ontario, Transvaal en Unai.
Ook deelde ze mee dat de schets Schaduwen van het Licht van ds. Joh. de Wolf, die vertaald zou worden in het
Hongaars en bekostigd uit de opbrengst van de bondsdagcollecte in 1990, nu klaar is. Verder deelde ze mee dat er in de
zaal twee dames waren die resp. 49 en 45 jaar lang de bondsdag hadden bezocht. Hierna droeg mevr. Van Voornveld uit
Amsterdam, op eigen verzoek, een gedicht voor van Waanders, dat getiteld was Mijn belijden.

Beantwoording van de vragen
Nadat mevr. Hovenga de bespreking van de onderwerpen had ingeleid, las ze vervolgens enkele binnengekomen vragen
voor en beantwoordden de drie predikanten in een forum de aan hen gestelde vragen.



Ds. Gunnink ging hierbij in op vragen die o.a. betrekking hadden op twijfel aan schriftgezag en belijdenis en op het soms
goedpraten van twijfel.
Ds. Groenenberg beantwoordde vragen die betrekking hadden op gevoel en beleving. Ook ging hij in op vragen t.a.v. het
te veel nadruk leggen op de leer in de tijd na de Vrijmaking.
Ds. Van den Geest nam voor zijn rekening vragen op het gebied van het wegstoppen van geloofsstrijd en psychische
moeiten bij jongeren.
Wat er aan de orde kwam bij de vragenbeantwoording, kunt u nog eens nalezen in een uitvoerig verslag op pag. 156 van
dit nummer.

Bijdrage
Ook deze keer zorgde de Brassband voor ontspanning door het ten gehore brengen van enkele nummers o.a. van de door
hen uitgebrachte CD.

Sluiting bondsdag
Aan het eind van de bondsdag sprak mevr. Van Dijk woorden van dank aan allen die hadden meegewerkt aan het
welslagen van deze fijne bondsdag. Ze hoopte dat er op de verenigingen doorgepraat zou worden over het besproken
onderwerp. Verder deelde ze mee dat we het volgend jaar DV op 18 mei onze vijftigste bondsdag in Rotterdam hopen te
houden.
Ter afsluiting las de presidente de verzen 20 en 22 uit Openbaring 3 en het gedicht Credo van Berendien Meijer-Schuiling.
Hierna ging ds. Van den Geest ons voor in dankgebed.
De bondsdag werd besloten met het samen zingen van:
En allen die naar 's Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in 't nieuw Jeruzalem het feest
van Woord en Geest,
de verzen 1, 5, 6 en 9 van het lied 'Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde'.


