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Als vrouwen en mannen, allemaal leden van de Gereformeerde Bijbelstudiebond....
Als betrokkenen bij het werk van de Gereformeerde Bijbelstudiebond....
Voor het eerst samen een bondsdag. De eerste bondsdag!
De laatste van deze eeuw.

Samen willen we graag uit de Bijbel lezen en willen we zingen van Gods grootheid.
We willen stilstaan bij de vraag wie God is. Bij het beeld dat Hij van Zichzelf geeft in zijn Woord.
Deze vragen hebben alles te maken met ons omgaan met de HERE. Met het geloof in Hem en het leven uit geloof.
Jesaja 40 brengt deze relatie op bijna poëtische wijze, geweldig mooi onder woorden:
25 'Met wie wilt u Mij vergelijken, met wie kunt u Mij gelijkstellen?' zegt de Heilige.
26 Sla uw ogen op naar omhoog en kijk: wie heeft dit alles geschapen? Hij die hun legertoppen voltallig laat uitrukken en ze
allemaal bij naam roept; zó groot is zijn macht, zo geweldig zijn kracht, dat er niet één ontbreekt.
27 Waarom zegt u, Jakob, en u, Israël: 'Mijn weg is verborgen voor de HEER, en wat mijn recht is, ontgaat mijn God.'
28 Weet u het niet of hebt u het niet gehoord? De HEER is een God van eeuwigheid, Hij heeft de verste hoeken van de
aarde geschapen. Hij wordt niet moe noch uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden.
29 Hij geeft de vermoeide weer kracht, en de onvermogende een overvloed aan macht.
30 Ook wie jong is, wordt moe en raakt uitgeput, en jonge mannen kunnen zeker bezwijken,
31 maar zij hopen op de HEER, vernieuwen hun kracht en slaan hun vleugels uit als adelaars; zij lopen en worden niet moe,
zij rennen en raken niet uitgeput. (Willibrordvertaling)

Verbondenheid
Het ervaren van verbondenheid met zovelen die we niet persoonlijk kennen, mogen we zien als een teken, een bewijs van
God die goed is. De Heilige Geest geeft ons daar oog voor.
Diezelfde verbondenheid ervaren we ook als het gaat om onze regelmatige en gerichte bijbelstudie met elkaar in de eigen
gemeente. Ook in het voorbije seizoen. En dan kennen we elkaar wel.
Hét grote bewijs van Gods goedheid voor ons is de komst van zijn Zoon, onze Here Jezus Christus, in de wereld. Hij
heeft, door gehoorzaam te zijn, de dood overwonnen en geeft ons hoop op nieuw leven. Door zijn Zoon laat God de Here
zien wie Hij is.
In vorige bondsdagen van de Vrouwenbond ging het hierover. Misschien weet u het nog? Zo niet, dan kunt u er nog eens
over lezen in WEGWIJS, in de juni/julinummers van de jaren 1996, '97 en '98.
De thema's waren achtereenvolgens:
* Van genade word je beter
* Verlangen naar Christus
* Het Lam leeft.
We mogen God leren kennen uit zijn Woord. Daarvoor hebben we het gekregen en nog wel binnen handbereik.
Ons verenigingswerk, onze groepsbijbelstudie, en ook een bondsdag willen eraan bijdragen dat we deze geloofskennis
- samen en persoonlijk bewaren,
- met elkaar delen,
- proberen te vermenigvuldigen
- en te laten functioneren in ons leven.
Dat is goed werk. We mogen het zien als vrucht van de Heilige Geest in ons.

Plaatsen
Nu weet ik niet hoe dat bij u gaat. Maar, hebt u dat ook, dat u de mooie boodschap van een bondsdag of van een
geslaagde verenigingsavond maar moeilijk een plaats kunt geven in het gewone leven van gisteren en DV morgen? Na
afloop voelt het aan alsof je even in een andere wereld bent geweest.
Iets dergelijks wordt ook wel over het verenigingswerk gezegd. Daarbij zou het vooral gaan om het zoeken naar de



betekenis van een tekst op de manier van een vraag-en-antwoordspel. Het is niet echt gericht op de alledaagse praktijk
van het leven van een christen.
Maar, laten we eerlijk zijn, ligt luisteren en aannemen ons eigenlijk wel? Ligt daar onze moeite niet? (Ik stel deze vraag niet
om het gesignaleerde probleem te laten liggen.) Want, inderdaad, bij bijbelstudie gaat het om een boodschap die niet
aansluit bij onze leef- en denkwereld. Hoe religieus we ook willen zijn.
Hoe gaan we hiermee om?

Eenvoudig
We hebben zo-even een gedeelte uit Jesaja 40 kunnen lezen. Als we dit eerbiedig en aandachtig lezen, ontdekken we dat
dit bijbelgedeelte ons bij wijze van spreken pas op de plaats laat maken.
Dat is iets dat we steeds tegenkomen in de Bijbel en ook steeds weer nodig hebben om bij de les van de Here te blijven.
In Jesaja 40 zien we treffend en beeldend wie de Here God is en wie wij mensen zijn. We zien dat God zijn eigen
Raadgever is en dat Hij weet wat goed is. Dat Hij altijd alles in zijn hand houdt en op het juiste moment laat gebeuren.
Totdat zijn plan uitgevoerd is.
Deze boodschap moeten we vasthouden en hierop moeten we ons in ons leven steeds weer richten, hoe we er ook voor
staan. Dit leert de Here ons door zijn Woord en Geest en op het gebed. Zijn eigen Woord geeft ons de vaste grond van
geloof, hoop en liefde onder de voeten, om te lopen in de wereld van God de Schepper, op weg naar zijn eeuwig Rijk.
Dit is de eenvoudige praktijk van het leven van een christen in de wereld van God. Bijbelstudie, samen Gods Woord
onderzoeken om er goed mee om te gaan, is daar goed voor!
We hopen en bidden dat onze gerichte bijbelstudie met elkaar in de gemeente, maar ook een bondsdag als dag van
bezinning en ontmoeting ons mogen blijven helpen eenvoudige en volgzame weggebruikers te zijn.


