
Op weg 
 

Oud en nieuw 
 

Wat hebben wij op 12 mei een prachtige dag gehad in Steenwijk! We genoten van referaten, 

muziek, samenzang en entertainment. En we leerden opnieuw te kijken naar de eenheid van 

het Oude en Nieuwe Testament.  

De God van het oude verbond heeft Zich laten kennen in zijn Woord en zijn geboden. Leven 

als kind van God betekent: leven naar zijn geboden. Zo heeft Jezus Christus Zich in het 

nieuwe verbond aan ons geopenbaard. Door volledig, zonder te struikelen, naar de geboden en 

de wil van zijn hemelse Vader te leven. Hij heeft door zijn leven en dood ons vrijgekocht van 

de macht van de zonde. En zo mogen wij, als verloste kinderen, nog steeds leven naar Gods 

geboden. ‘Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden’ (1 Joh. 

2:3). Zijn heilige Geest, uitgestort op het pinksterfeest, helpt ons om God naar waarheid te 

kennen en met vreugde tot zijn eer te leven.  

Deze boodschap mochten we mee naar huis nemen. Als stimulans voor ons leven van elke 

dag.  

Verbinding, eenheid…, dat geldt ook voor ons, Inge Laan en Katrien Janssens, scheidend en 

aantredend voorzitter van de Bijbelstudiebond. Met veel inzet en enthousiasme heeft Inge de 

afgelopen vijf jaar leiding en inhoud gegeven aan de bond en de Bijbelstudiedag. Het was een 

genoegen om haar bezig te zien. Rustig, weldoordacht, bescheiden, maar ook altijd vol 

enthousiasme voor het werk van de bond. Daardoorheen proefden we de liefde die ze heeft 

voor het Woord van onze God. Hij was en is haar grote inspirator! Hartelijk dank, Inge, voor 

alles wat je betekend hebt de afgelopen jaren!  

 

In die verbondenheid mag ik het stokje overnemen. Het is bijzonder om te merken met 

hoeveel inzet en plezier allen die bij de bond betrokken zijn, hun taken uitvoeren. Het geeft 

mij moed om mijn nieuwe taak ook met enthousiasme op te pakken.  

Ik zie het als een uitdaging om ons mooie blad WegWijs onder de aandacht van een breder 

publiek te brengen. Ook de bijbelstudie-uitgaven en gemeenteschetsen verdienen dat ze 

gebruikt worden op verenigingen en in kringen. Goed materiaal om de Bijbel te bestuderen en 

elkaar op te bouwen in het geloof.  

Dat is de missie van onze bond: het stimuleren van het lezen – leren – leven in en naar Gods 

Woord. Die missie, daar sta ik van harte achter en daar wil ik mij graag voor inzetten. Zo de 

Heer wil en wij leven.  

 

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond 

 


