
Kort verslag van de voortgezette vergadering van classis Zuid-West Nederland, bijeen op 
zaterdag 7 november 2020 te Dalfsen.

Presentie en opening                                                                                                         
Aanwezig zijn: de brs. A.J. Drijfhout en H.C. de Marie namens De Gereformeerde Kerk te 
Amersfoort e.o.; de brs. A. van Egmond en ds. C. Koster namens De Gereformeerde Kerk te 
Lansingerland; de brs. ds. E. Heres en B. Lourens namens De Gereformeerde Kerk te Dalfsen; de 
brs. H.J. Heres en H.A. Mooibroek namens De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o.                                                                     
Als examinandus is aanwezig br. P. Heres.

Ds. C. Koster heropent de vergadering, die op 17 september 2020 werd geschorst, met het 
lezen van Kolossenzen 1:1-14, waarna hij voorgaat in gebed. Vervolgens worden de 
aanwezigen welkom geheten, in het bijzonder br. P. Heres die vandaag het preparatoir 
examen zal afleggen. Van de kerk te Amersfoort is br. J.H.P. Ensing vervangen door br. 
A.J. Drijfhout, van de kerk te Dalfsen br. P. Dijkstra door br. B. Lourens en van de kerk te 
Lansingerland br. J.D. Groenendijk door br. A. van Egmond. Drie nieuwe geloofsbrieven 
zijn in orde bevonden, alle afgevaardigden zijn als primus vertegenwoordigd.
In zijn openingswoord spreekt de preses over Gods heerlijk verlossingswerk, een 
reddingsoperatie voor mensen die in de duisternis leven. We kunnen alleen gered worden 
door het bloed van de Here Jezus christus. Hij geeft Zijn leven voor de bevrijding van 
onze zonden. God grijpt in, Hij zocht onze verlossing. Zo zet God ons over in het 
koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Hij sticht zijn gemeente en gebruikt daarvoor 
zondige mensen. Zo mogen we uit genade in dienst staan van Hem en mag het onderzoek 
worden afgenomen van br. P. Heres.              

Agenda en de notulen

De agenda wordt vastgesteld. De notulen van 17 september 2020 worden ongewijzigd 
vastgesteld.   

Preparatoir examen student P. Heres.

Vraag naar beweegredenen

In klein comité, bestaande uit het moderamen, wordt met br. P. Heres doorgesproken over 
de vraag wat hem er toe heeft gebracht om predikant te willen worden. De preses deelt 
mee na het horen van de beweegredenen de vergadering kan worden voortgezet.  

Preekvoorstel 

De preses vraagt de examinandus zijn preekvoorstel te houden. Br. P. Heres leest vanaf de 
preekstoel eerst Kolossenzen 1: 15-23, de tekst zijn de veren 18-20, en houdt dan zijn 



preekvoorstel, met als thema: Christus geeft als hoofd aan Zijn lichaam de herschepping. 

Hij heeft dit uitgewerkt in drie punten: 1. Zijn eerstgeboorterecht; 2. Zijn volheid; 3. Zijn 
verzoeningswerk. 

In Kolosse werden engelen daar als machtige wezens vereerd en werden machten toe 
geschreven. Dit ging de kerk, pas bekeerde gelovigen, niet voorbij. Paulus wil de 
gemeente kennis bij brengen van God. Zodat ze wijs worden en vanuit het geloof de 
dingen vanuit de samenleving kunnen beoordelen. Eerst komt er een loflied op Christus’ 
persoon en werk, wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. In dit gedeelte van de tekst gaat het 
over de herschepping. De betekenis van Christus’ werk voor de kerk. Er is een verband 
tussen Christus en de schepping. Dit is te zien in het licht van het O.T. De eerstgeborene 
was het hoofd van de familie. Christus zorgt voor het voortbestaan van de schepping. Hij 
is ook de eerstgeborene uit de doden, omdat door Zijn kracht de doden opgewekt worden. 
Zijn opstandig is de oorzaak waardoor ook wij worden opgewekt uit de doden en 
ontvangen het nieuwe leven en worden vernieuwd. Hij zorgt voor het ontstaan en het 
voortbestaan van de schepping. Hij is de eerste in ons leven. Waarom kon Christus de 
eerstgeborene worden uit de doden en de eerste in allen? Omdat God er behagen in had 
dat in Hem de volheid zou wonen. De volheid van de godheid. In de Drie-eenheid is de 
Messias volkomen mens en volkomen God. Dit om ons de gerechtigheid en het leven te 
kunnen verwerven en teruggeven. Uit Zijn volheid hebben we allen ontvangen genade op 
genade. Hij deelt vanuit Zijn volheid uit aan de zijnen. Christus heeft de Geest zonder 
maat. Hij regeert Zijn kerk door Zijn Woord en Geest. Door Hem kunnen we genoeg 
begrijpen van Gods raad in deze wereld. In Hem zijn wij volledig rechtvaardig, volledig 
heilig en zijn we helemaal bevrijd van zonde en schuld. In zijn mensheid zijn we aan 
Hem verbonden. In en door alleen Christus geeft de Heere alles wat er ook maar gegeven 
kan worden aan Zijn kinderen. In het laatste vers van de tekst gaat het over het 
verzoeningswerk van Christus. De gelovigen moesten worden weggerukt uit het duister. 
Ieder mens heeft het verzoeningswerk van Christus nodig. Zodat we niet meer leven zoals 
we zelf willen, maar gehoorzaam worden aan Christus. De vrede die de vijandschap 
opheft heeft Christus gemaakt door het bloed van Zijn kruis. Dan is het weer mogelijk om 
samen te leven met God en met elkaar. In en door en voor Christus is alles geschapen. De 
verzoening met Zichzelf betekent dat alles weer in een rechte verhouding komt te staan 
met Christus en zo met God. De schepping wordt door de herschepping weer hersteld. 
Het gaat om de dingen die op de aarde en die in de hemel zijn. Het gaat om het geheel 
van de schepping. Heel de schepping zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf. 
We zien allerlei ellende in de schepping, natuurrampen, ziekten, virussen, 
milieuproblematiek. Door Christus wordt in de herschepping ook dit alles weer in een 
rechte verhouding geplaatst. De satan is overwonnen. Christus is het die heel de 
schepping in stand houdt. Door Hem komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
waarin alles in een rechte verhouding met God staat. Wie de Christus verwerpt deelt niet 
in de verzoening, ontvangt niets van Christus’ eerstgeboorterecht, niets van zijn volheid, 
niets van Zijn verzoeningswerk. Blijf in dit geloof, laat allerlei machten en krachten in 
deze wereld u daar niet van afbrengen. Hij is het hoofd van het lichaam, van Zijn kerk, hij 



behoudt het lichaam. 

Na het uitspreken van het preekvoorstel bedankt de preses br. Heres voor het voordragen 
van het preekvoorstel. De openbare vergadering wordt geschorst en gaat de 
classisvergadering in comité met de preekbeoordelaars, ds. P. van Gurp en ds. S. de 
Marie, om het preekvoorstel te beoordelen.

De preses heropent de openbare vergadering. Hij deelt mee dat de classis een positief 
oordeel heeft gegeven over het preekvoorstel en dat met vrijmoedigheid het examen kan 
worden  voorgezet.  

Examen

Exegese Oude Testament, examinator ds. H.G. Gunnink                                                    
Opgeven is Maleachi 2:17 en 3:1 voor het examen. Hij vraagt br. P. Heres dit te lezen in 
een eigen vertaling.  Daarna wordt br. Heres bevraagd over de boodschap van het 
Bijbelboek. Verder uitleg van de teksten,  het verband en de letterlijke en figuurlijke 
betekenis. Na ± 20 min. wordt dit onderdeel afgesloten door de preses en geeft de 
afgevaardigden gelegenheid nog een enkele vraag te stellen, waarvan geen gebruik wordt 
gemaakt. De preses bedankt ds. Gunnink voor dit onderdeel.

Exegese Nieuwe Testament, examinator ds. E. Heres                                                   
Opgegeven is 1 Petrus 2. Hij vraagt br. P. Heres naar de hoofdlijn en strekking van de 
eerste brief van Petrus. Vervolgens wordt br. Heres gevraagd de verzen 1-3 te lezen in het 
Grieks en deze te vertalen. Verder wordt gevraagd naar de uitleg van vs. 2 en het verband 
met vs. 3. De preses geeft na de 20 min. de afgevaardigden nog gelegenheid een vraag te 
stellen, waarvan geen gebruik wordt gemaakt. De preses bedankt ds. Heres voor dit 
onderdeel.

Kennis inhoud Heilige Schrift, examinator ds. C. Koster

De vragen van  ds. Koster zijn gericht op de hoofdinhoud van de Bijbel, Jona, 
Handelingen, en twee thema’s: De Heere als Koning en de belofte van de Messias. Na ± 
15 min. sluit de preses dit onderdeel af en vraagt of de afgevaardigden nog een vraag 
hebben aan de examinandus over dit onderdeel. Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

Schorsing van de vergadering voor de middagpauze    

De preses kondigt aan dat nu eerst de lunchpauze wordt gehouden. Hij gaat voor in 
gebed, waarna hij de vergadering schorst.



Heropening van de vergadering

De preses, ds. C. Koster heropent de vergadering. Nadat ds. H.W. van Egmond is 
voorgegaan in gebed kondigt de preses aan dat nu het onderdeel Gereformeerde 
dogmatiek zal worden geëxamineerd. 

Gereformeerde dogmatiek, examinator ds. H.W. van Egmond

Hiervoor is 30 minuten beschikbaar. De vragen betreffen met name de onderwerpen: 
God, voorzienigheid, genademiddelen, de onveranderlijke God, de namen van God, de 
Drie-eenheid. Nadat de beschikbare tijd is verstreken sluit de preses, na ook de 
afgevaardigden 

gelegenheid te hebben gegeven een vraag te stellen, dit onderdeel af. De preses bedankt 
ds. van Egmond voor dit onderdeel.

Hiermee is het examen afgerond en gaat de vergadering in comité voor de beoordeling 
van dit onderdeel van het examen. 

      

Mededeling aan de kandidaat van het besluit en afnemen van de belofte

De preses heropent de publieke vergadering en deelt mee:

Met dankbaarheid deelt de classis mee dat zij met volle vrijmoedigheid kandidaat P. 
Heres beroepbaar verklaart en hem het recht geeft om gedurende één jaar in de 

kerken te proponeren. Om te proponeren vraagt de preses de volgende belofte af te 
leggen: Belooft u bij uw optreden in de gemeenten niets te zullen leren dat niet 
overeenstemt met de drie formulieren van eenheid van De Gereformeerde kerken in 
Nederland?

Br. P. Heres antwoord met: ja.

De preses leest de akte van beroepbaar-verklaring voor en wordt vervolgens ondertekend 
door kandidaat P. Heres en het moderamen. Deze wordt vervolgens door de preses 
overhandigd aan br. Heres en hij feliciteert, namens de classis, br. P. Heres met de 
beroepbaarstelling en overhandigt een boeket bloemen. Vervolgens spreekt hij woorden 
van dank aan de Heere die een predikant geeft aan de kerken.

            



Rondvraag en vaststelling kort verslag

Van de persoonlijke rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Alle punten die in de 
openbare vergadering aan de orde zijn geweest worden opgenomen in het kort verslag. 

Het bericht van de beroepbaarstelling wordt gepubliceerd. De stukken voor het archief 
worden vastgesteld. 

Sluiting van de vergadering 

De assessor, br. H.C. de Marie gaat voor in dankgebed. De preses, C. Koster sluit de 
vergadering en deelt mee dat de Opleiding tot de Dienst van het Woord nu gelegenheid 
krijgt om het diploma aan br. Heres uit te reiken en dat er daarna gelegenheid is om br. en 
zr. Heres te feliciteren en wenst iedereen wel thuis.
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