 Uit de Bijbel
Openbaring 10
1 En ik zag een anderen sterken
Engel afkomende van den hemel,
Die bekleed was met een wolk; en
een regenboog was boven Zijn
hoofd, en Zijn aangezicht was als
de zon, en Zijn voeten waren als
pilaren van vuur.
2 En Hij had in Zijn hand een
boeksken dat geopend was; en Hij
zette Zijn rechtervoet op de zee, en
den linker op de aarde.
3 En Hij riep met een grote stem,
gelijkerwijs een leeuw brult; en als
Hij geroepen had, spraken de
zeven donderslagen hun stemmen.
4 En toen de zeven donderslagen
hun stemmen gesproken hadden,
zo zou ik ze geschreven hebben;
en ik hoorde een stem uit den
hemel, die tot mij zeide: Verzegel
hetgeen de zeven donderslagen
gesproken hebben, en schrijf dat
niet.
5 En de Engel Dien ik zag staan op
de zee en op de aarde, hief Zijn
hand op naar den hemel;
6 En Hij zwoer bij Dien Die leeft in
alle eeuwigheid, Die den hemel
geschapen heeft en hetgeen daarin
is, en de aarde en hetgeen daarin

is, en de zee en hetgeen daarin is,
dat er geen tijd meer zal zijn;
7 Maar in de dagen der stem des
zevenden engels, wanneer hij
bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden,
gelijk Hij Zijn dienstknechten, den
profeten, verkondigd heeft.
8 En de stem die ik gehoord had uit
den hemel, sprak wederom met mij
en zeide: Ga heen, neem het
boeksken dat geopend en in de
hand is des Engels Die op de zee
en op de aarde staat.
9 En ik ging heen tot den Engel,
zeggende tot Hem: Geef mij dat
boeksken. En Hij zeide tot mij:
Neem dat en eet het op; en het zal
uw buik bitter maken, maar in uw
mond zal het zoet zijn als honig.
10 En ik nam dat boeksken uit de
hand des Engels, en ik at dat op;
en het was in mijn mond zoet als
honig, en als ik het gegeten had,
werd mijn buik bitter.
11 En Hij zeide tot mij: Gij moet
wederom profeteren voor vele
volken en natiën en talen en
koningen.

 Ter overdenking
Geen tijd (meer)
En de engel zwoer bij Die, Die leeft in alle eeuwigheid (…) dat er geen tijd meer
zal zijn.
Openbaring 10:6
‘Ik heb geen tijd’. Die woorden kun je heel wat keren horen. Wat tijd is, laat zich
niet gemakkelijk omschrijven. Vooral in de jachtige wereld waarin wij leven is
tijd kostbaar. Alles gaat veel sneller dan vroeger. We zijn met veel gemakken
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omgeven. Maar toch hebben we met elkaar steeds minder tijd. Een mens wordt
vaak geleefd door de druk van de tijd. Daarom is het goed te luisteren naar het
Woord des Heeren. We doen dat vanuit het laatste Bijbelboek, Openbaring.
De apostel Johannes ziet een sterke engel van de hemel komen. Het is een
bode van God. Deze engel roept de hemel tot getuige en hij zweert bij Dien,
Die leeft in alle eeuwigheid. De boodschap die hij brengt is kort en krachtig.
Maar tegelijk van verstrekkende betekenis: Er zal geen tijd meer zijn.
Er komt een tijd dat er niet meer gerekend wordt in uren, dagen, maanden en
jaren. Dan is het eeuwigheid. Dan zijn er geen kalenders meer nodig. Geen
overvolle agenda’s. Klokken zullen stilstaan. De afwisseling van de
jaarseizoenen zal ophouden. Alle aardse beslommeringen vallen weg. Alle
werk neemt een einde. Er worden geen kinderen meer geboren. Geen
huwelijken meer gesloten. Er zijn geen scholen meer. Diploma’s hebben geen
waarde meer. Goud is waardeloos. Geld is niet meer nodig. Kortom, alles van
deze wereld zal dan voorbij zijn.
Nú gaat de tijd nog door. Nu tikt de wereldklok nog. Niemand kan die stilzetten.
Alleen God kan dat. En dat zal Hij doen. Eenmaal zal Hij, Die leeft tot in alle
eeuwigheid, de wijzers van de wereldklok doen stilstaan. Dat zal zijn als
Christus, Zijn Zoon, komen zal op de wolken des hemels.
Hoe aangrijpend is dit woord: Er zal geen tijd meer zijn. In deze boodschap ligt
een diepe les opgesloten. Wij maken ons vaak druk over veel dingen die er niet
toedoen. De gedaante van deze wereld gaat echter voorbij. Ons leven is maar
tijdelijk. Mozes riep het uit: Wij vliegen daarheen. Waarheen? Naar de nimmer
eindigende eeuwigheid. Naar de rechterstoel van God.
Deze boodschap is geen woord van een mens. Het is het Woord van God.
Gods engel maakt het bekend. Het komt van de hemel. Dat wij daarom die
boodschap niet naast ons zouden neerleggen. Maar laat het een aansporing
zijn voor u en jou om eerst het Koninkrijk van God te zoeken.
De tijd waarover de engel spreekt is genadetijd. Het is niet onze tijd, maar
Gods tijd. Hij heeft de tijd geschapen. Het is genadetijd die we van Hem
ontvangen. Wat is dat een onverdiende goedheid. Niemand heeft er immers
recht op. Tot niet één toe.
Eens zal de genadetijd voorbij zijn. Dat is al voor veel mensen waar geworden.
Toen zij stierven, nam op datzelfde ogenblik de genadetijd voor hen een einde.
Dat zal ook eenmaal voor ons werkelijkheid worden. Er komt een tijd dat er
geen kerk meer wordt gehouden. Dat er niet meer zal worden gepreekt. Dat de
boodschap van zonde en genade niet meer wordt gehoord. De stem van het
Woord zal dan zwijgen. De deur der genade is dan dicht. De genadetijd
voorgoed voorbij. Dat de ernst hiervan op ons hart zal gebonden worden door
de Heilige Geest.
Het woord ‘tijd’ ziet er op dat de Heere nog uitstel geeft. Je mag het vanuit
onze tekst ook vertalen met lankmoedigheid. God is nog geduldig. Hij heeft
geen lust in onze ondergang. Hij roept nog hartelijk en welmenend tot bekering.
Maar eenmaal zal er geen tijd meer zijn. Dan is er geen uitstel meer. Dan houdt
Gods lankmoedigheid op. Dan zal de Heere oordelen en richten.
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Hoeveel tijd de Heere nog geven zal? We weten het niet. Maar het zou in deze
vakantieperiode kunnen zijn, dat de Heere zegt: Geen tijd meer. Het is genoeg
geweest. Daarom is er geen tijd te verliezen. Het is erg als je te laat komt voor
de trein. Maar het is oneindig veel keren erger als je te laat bent om bekeerd te
worden. Hoe nodig is het om onze zorgeloosheid en dodelijke gerustheid te
verliezen.
Voor allen die Christus tot hun deel mogen hebben, is het niet erg dat de tijd
ophoudt. Er zijn door genade wel eens ogenblikken in het leven van Gods
kinderen dat ze daarnaar mogen uitzien. Dan houdt de tijd op. Dan kunnen ze
niet meer zondigen. Dan is er geen tijd meer van moeite. Geen verdriet meer
over zoveel verkeerde dingen die ze nog bij zichzelf tegenkomen. Geen tijd van
verdrukking. Maar dan voor eeuwig bij God te mogen zijn. Geliefde lezer(es),
kent u dit verlangen? O Heere, wanneer komt die dag, dat ik toch bij U wezen
mag, en zien Uw aanschijn geprezen?
Die tijd komt steeds dichterbij. De tijd van de strijd kort in. Hier op aarde
hebben de kinderen van de Heere slechts een verdrukking van tien dagen. Als
je Christus tot je deel hebt, zal het einde van de tijd je brengen in de eeuwige
vreugde. Dan zullen we altijd bij de Heere zijn met een onbepaalde blijdschap,
zo groot. Dat is de dag van volkomen verlossing. Dan breekt het loflied aan wat
nooit meer zal eindigen. Daar zijn Gods kinderen voorgoed verlost van zichzelf
en van alle aardsgezindheid. Dan ligt de strijd tussen vlees en geest eeuwig
achter hen.
Hoe zal het met u zijn als er geen tijd meer is. Als Christus terugkomt? Of als u
sterft? Het smalle plankje van de tijd zal God laten verdwijnen in de machtige
oceaan van de eeuwigheid. Waar zullen wij dan zijn? Laat ons bedenken wat
tot onze eeuwige vrede dient. Zoekt het leven in Hem Die gezegd heeft: Ik ben
de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is neergedaald in de tijd. Om voor
zondaren het heil te verwerven tot in eeuwigheid. Als u Christus tot uw deel
hebt gekregen, dan hebt u echt leven. Voor nu en de toekomst. Voor de tijd en
de eeuwigheid.
ds. D. Zoet

 Uit de berijmde Psalmen
Psalm 39:3

"O HEER’, ontdek mijn levenseind aan mij;
Mijn dagen zijn bij U geteld;
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij;
Een handbreed is mijn tijd gesteld;
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,
De sterkst' is enkel ijdelheid."
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 Kerkdiensten D.V. juli 2016
Wij nodigen u hartelijk uit om de kerkdiensten bij te wonen. De diensten worden
gehouden in de ‘Eben-Haëzerkerk’. U vindt dit gebouw aan de Diependorst
18a, naast verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3. Dit rooster is in
deze vorm vastgesteld eind mei 2016. Wijzigingen in dit rooster zijn daarom
mogelijk.
Zondag 3 juli
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 Stichting Adullam, 3 aflossing kerk
Zondag 10 juli
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Woensdag 13 juli
19.30 uur:
Ds. A.J. Britstra, Maartensdijk
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 17 juli
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 De Vluchtheuvel, 3 aflossing kerk
Zondag 24 juli
9.30 uur:
Kand. H. Roelofsen, Staphorst
18.30 uur:
Kand. H. Roelofsen
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk
Woensdag 27 juli
19.30 uur:
Ds. H. Juffer, Voorburg
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 31 juli
9.30 uur:
Ds. W.J. op ’t Hof, Nieuwaal
Ds. W.J. op ’t Hof
18.30 uur:
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk

 Aandachtspunten bij de diensten
Lezen en zingen
In de diensten lezen wij de Bijbel in de Statenvertaling. Dit is een oude
Bijbelvertaling (1637), die gemaakt is op basis van een zeer betrouwbare
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vertaalwijze. Daarbij is met nadruk recht gedaan aan de oorspronkelijke talen
waarin de Bijbelboeken geschreven zijn.
Zingen doen wij uit de psalmberijming van 1773. Wij zijn gewend zelf een Bijbel
met psalmboek mee te brengen.
Mocht u niet over (deze versie van) de Bijbel en het psalmboek beschikken,
leent u dan gerust een exemplaar bij de koster.
Collecten
In iedere kerkdienst zijn drie collecten. Onder de kerkdiensten staat voor welk
doel de eerste en derde collecte van die dienst bestemd zijn. De tweede
collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Kleding
In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vrouwen en meisjes
wordt gevraagd in rok of jurk (liever dus niet in broek) te komen en een
hoofddeksel te dragen. Dit verzoek is gegrond op de Bijbel, zie 1 Korinthe 11.
Zitplaatsen
De meeste zitplaatsen zijn tijdens alle diensten vrij, met uitzondering van
enkele gereserveerde plaatsen (zoals de plaatsen voor logeerhuis De
Mantelienge en voor de bhv’ers). De koster is u desgewenst behulpzaam.
Ringleiding
In de kerk is ringleiding aanwezig.
Hulp koster
Mochten zich tijdens de dienst omstandigheden voordoen, waardoor u de kerk
moet verlaten, dan zal de koster of een bhv’er u hulp aanbieden.
Parkeren
Bij de ‘Eben-Haëzerkerk is parkeergelegenheid, terwijl ook gebruik gemaakt
kan worden van de parkeergelegenheid nabij het busstation aan de
Stationsweg of het parkeerterrein van de Rabobank, Hofdijksweg 20. Als u
eventueel in de wijk rondom het kerkgebouw parkeert, let u dan op het
vrijhouden van uitritten e.d.
Kinderoppas
Er is de mogelijkheid om onder de morgenkerkdienst van onze gemeente de
jongere kinderen naar de kinderoppas te brengen. De kinderoppas is in het
verenigingsgebouw Eben-Haëzer en bestaat uit twee groepen, een groep van 0
- 2 jaar en een groep van 2 - 4.
• de kinderen zijn allemaal welkom in de grote zaal; leeftijd 0-2 jaar maakt
gebruik van de rechterkant van de zaal, leeftijd 2-4 jaar de linkerkant; er is
een scheidingswand aanwezig.
• Het doel van de kinderoppas is dat u als ouders samen naar de kerk kunt.
• We gebruiken voor het brengen en halen van de kinderen de ingang bij de
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bibliotheek, aan de voorkant van verenigingsgebouw Eben-Haëzer.
Uw kind is welkom vanaf 9.00 uur.
De tassen zetten we op een tafel naast de deur in de kinderoppaszaal.
Let op: Doe de deur achter u dicht als u de zaal van de oppas verlaat!
Wilt u voor het kind drinken en wat te eten mee geven, dit in een tas, beker
met NAAM er op. Geef niet teveel mee. Graag alle spulletjes met naam
erop.
We zouden het fijn vinden dat er verschoonkleding meegegeven wordt.
Als het kind er behoefte aan heeft zijn/haar eigen knuffel meegeven, evt.
met naam erop, denk er zelf wel aan dat deze ook weer mee naar huis
gaat.

Indeling van de ochtend:
− 9.00 uur – 9.30 uur
: binnenkomst van kinderen, de kinderen spelen
− 10.00 uur
: eet – drinkmoment, kinderen nemen zelf alles mee
− 10.10 uur
: voorlezen uit de kijk- en luister-Bijbel
− 10.25 uur
: kinderen gaan naar wc en evt. verschonen
− 10.30 uur
: kinderen spelen of kleuren
− 10.45 uur
: alles schoonmaken en opruimen
− 10.55 uur
: psalmen zingen met de kinderen
Hartelijke groeten van Jaanie Tanis en Claske van der Bok

 Diversen
Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp
De Kerkbode verschijnt eens per twee weken en is gratis verkrijgbaar bij
Boekhandel Akershoek, Hoenderdijk 9, Boekhandel Bruna, Hoenderdijk 19,
Hubo Pijl, Hofdijksweg 17a, Schoenhandel Van der Bok, Weststraat 10 en bij
het VVV-kantoor, Bosweg 2. De Kerkbode is ook te vinden op
www.hhgouddorp.nl.
Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’
De bibliotheek (tel. 0187-683896) is geopend op donderdag van 15.30 tot
16.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Op vrijdag is de bibliotheek open van
19.00 tot 20.00 uur. De bibliotheek is gevestigd in verenigingsgebouw ‘EbenHaëzer’ en omvat theologische lectuur, geschiedenis, leesboeken voor
ouderen, jeugd en kinderen. U kunt boeken lenen voor 20 cent per boek.
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com
De catalogus kunt u op internet vinden: www.hhgouddorp.nl/bibliotheek
Collectebonnen
De collectebonnen zijn, in de volgende coupures:
• € 0,75
(per vel van 40 bonnen € 30,00)
• € 1,25
(per vel van 20 bonnen € 25,00)
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• € 2,50
(per vel van 20 bonnen € 50,00)
• € 5,00
(per vel van 20 bonnen € 100,00),
op de bovengenoemde openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek ‘EbenHaëzer’. Betalen kan uitsluitend met PIN-pas.

 Slijp jij je bijl wel eens?
Een jonge man zocht werk in de bosbouw en benaderde de voorman van een
ploeg boswerkers om hem te vragen of hij werk voor ‘m had. De voorman zei:
‘Dat hangt er vanaf, of je wel in staat bent ons werk te doen. Vel deze boom
maar eens’. De jongeman pakte een bijl op en velde vakkundig en binnen zeer
korte tijd de boom. De voorman, onder de indruk van zijn vaardigheden, nam
hem aan: ‘Maandag kun je beginnen!’ En zo gebeurde. Maandag arriveerde de
jongeman stipt op tijd en werkte de hele dag door. Dinsdag en woensdag net
zo. Ook de donderdag. Aan het einde van de donderdagmiddag kwam de
voorman naar hem toe. Hij zei: ‘Jongen, je geld ligt klaar voor je in de keet,
kom maar mee, dan betaal ik je uit’. De jongen was verrast: ‘Ik dacht dat op
vrijdag betaald werd?’. De voorman antwoordde: ‘Dat is juist, maar je hoeft
morgen niet terug te komen. Je kunt het tempo van de andere mannen duidelijk
niet bijbenen’. De jongen was stomverbaasd. ‘Waarom’, zei hij, ‘stuurt u mij
weg? Ik heb de hele week keihard gewerkt, ik ben nooit te laat en ga altijd als
laatste weg. Zelfs de koffiepauzes sla ik regelmatig over!’. De voorman keek
hem aan en zei: ‘Dat heb ik gemerkt, zeker. Je werkt hard. Op je instelling heb
ik ook helemaal niets aan te merken. Alleen je productie zakt steeds verder
terug, ik kan je zo niet aanhouden’. De jongeman begreep er niets van …
samen liepen ze naar de keet. Opeens bleef de voorman staan en zei: ‘Zeg …
wat ik mij zo afvraag: slijp jij je bijl wel eens?’. De jongeman antwoordde: ‘Nee
meneer! Daar neem ik de tijd niet voor … ik heb het gewoon te druk met
kappen!’
Zijn onze levens vaak niet net zo? Nemen wij wel voldoende tijd om onze ‘bijl
te scherpen?’ Of zijn we zo ontzettend in beslag genomen met het ‘werk voor
de Heere’ of, nog vaker, onze eigen bezigheden? Zelfs zo druk dat we Gods
Woord niet meer openslaan? Er is niets mis met hard werken. En al helemaal
niets mis met hard werken in Gods Wijngaard. Maar we moeten er voor waken
dat we het belangrijkste niet vergeten: dat we ook kunnen werken doordat we
het ‘gereedschap scherp houden’ en ons blijven ‘scherpen’ aan het Woord. Als
we dat niet doen, dan zal ons harde werk uiteindelijk steeds meer
vermoeidheid en minder resultaat opleveren.
***********
De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen; bekeert u en gelooft
het Evangelie. Markus 1:15
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 Kerkdiensten D.V. augustus 2016
Zondag 7 augustus
9.30 uur:
Nog onbekend
18.30 uur:
Nog onbekend
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Woensdag 10 augustus
19.30 uur:
Ds. A.C. Rijken, Gameren
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 14 augustus
9.30 uur:
Ds. A.C. Uitslag, Urk
18.30 uur:
Ds. A.C. Uitslag
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Zondag 21 augustus
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Woensdag 24 augustus
19.30 uur:
Ds. D. Zoet, gezamenlijke dienst met de plaatselijke Geref.
Gemeente
Collecten: 1 School met de Bijbel,
3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 28 augustus
Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop
9.30 uur:
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

 Uit de berijmde Psalmen
Psalm 39:5
Nu dan, o HEER’, wat is 't, dat ik verwacht?
Mijn hope staat op U alleen.
Verlos mij, door Uw onweerstaanb're kracht,
Van al mijn ongerechtigheên,
En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat,
Den dwazen sterv'ling tot een smaad.
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 Uit de Bijbel
Psalm 39
1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester, voor Jedúthun.
2 Ik zeide: Ik zal mijn wegen
bewaren, dat ik niet zondige met
mijn tong, ik zal mijn mond met een
breidel
bewaren;
terwijl
de
goddeloze nog tegenover mij is.
3 Ik was verstomd door stilzwijgen,
ik zweeg van het goede; maar mijn
smart werd verzwaard.
4 Mijn hart werd heet in mijn
binnenste, een vuur ontbrandde in
mijn overdenking; toen sprak ik met
mijn tong:
5 HEERE, maak mij bekend mijn
einde, en welke de mate mijner
dagen zij; dat ik wete hoe
vergankelijk ik zij.
6 Zie, Gij hebt mijn dagen een
handbreed gesteld, en mijn leeftijd
is als niets voor U; immers is een
ieder mens, hoe vast hij staat,
enkel ijdelheid. Sela.
7 Immers wandelt de mens als in
een beeld, immers woelen zij
ijdellijk; men brengt bijeen, en men

weet niet wie het naar zich nemen
zal.
8 En nu, wat verwacht ik, o Heere?
Mijn hoop, die is op U.
9 Verlos mij van al mijn
overtredingen; stel mij niet tot een
smaad des dwazen.
10 Ik ben verstomd, ik zal mijn
mond niet opendoen, want Gij hebt
het gedaan.
11 Neem Uw plaag van op mij weg;
ik ben bezweken van de bestrijding
Uwer hand.
12 Kastijdt Gij iemand met
straffingen om de ongerechtigheid,
zo doet Gij zijn bevalligheid
smelten als een mot; immers is een
ieder mens ijdelheid. Sela.
13 Hoor, HEERE, mijn gebed, en
neem mijn geroep ter ore, zwijg
niet tot mijn tranen; want ik ben
een vreemdeling bij U; een
bijwoner, gelijk al mijn vaders.
14 Wend U van mij af, dat ik mij
verkwikke, eer dat ik heenga en ik
niet meer zij.

 Verhaal
Klokken…
Met een grote plof belandt Henriekes schoudertas op de grond. Pff… wat een
opluchting. Ze weet niet hoe snel ze op de bank moet gaan zitten in haar
knusse huiskamer. Wat ís ze moe! Ongewoon. Al haar collega’s waren gaar na
een lange congresdag. Maar naar Henrieke hadden ze met bezorgde blik
gekeken en gevraagd of het écht wel goed ging met haar. Ze had hun
bezorgdheid weggewuifd en gekscherend gezegd: “Net als jullie hè, na zo’n
intensieve dag”. Maar ze wist wel dat ze zichzelf groot hield. De bloeduitslagen
zullen haar volgende week wel antwoord geven op haar ongewone
vermoeidheid en afvallen.
Ze wil er even niet aan denken. Vandaag heeft ze flink haar gedachten kunnen
verzetten. ‘Het onderwijs van de toekomst’ was het thema van het congres.
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Wat is er al veel mogelijk met de techniek van tegenwoordig. Ook Henrieke’s
school heeft daar flink in geïnvesteerd. Krijtborden zijn museumstukken
geworden en hebben plaats gemaakt voor digiborden. Zes jaar geleden was er
nog één computerlokaal. Nu heeft elke klas tien laptops en vijf tablets. In
groepjes of individueel wordt er digitaal via methodes gewerkt. Ze zijn al niet
meer weg te denken. Maar een volgende stap is misschien wel een virtual
reality-bril (virtual reality = virtuele werkelijkheid, een digitaal gesimuleerde
wereld) voor alle leerlingen. De spreker van vandaag liet het in z’n presentatie
al zien: de klas van de toekomst. “Over tien jaar gaat u niet meer met de klas
op excursie naar de dierentuin, maar alle leerlingen zetten zo’n bril op en de
4D-leerfilm start. Uw leerling waant zich op z’n stoel in het oerwoud en ziet de
dier- en plantensoorten voorbijkomen…. Of een reisje naar planeet Mars; hoe
leerzaam zal dát zijn! En natuurlijk is voor de docent ’s morgens bij het wakker
worden de koffie al automatisch gezet en heeft de gedigitaliseerde koelkast de
boodschappen doorgegeven aan de dichtstbijzijnde online supermarkt”.
In de trein hadden de collega’s er nog over doorgesproken. Arie, die eerst niet
zoveel gezegd had, had zich opeens ook in het gesprek gemengd en alle
monden doen verstommen. “Wat ben ik blij dat wij op een School met de Bijbel
mogen werken. Want welke techniek er ook bedacht wordt, Gods Woord zal
bestaan tot in eeuwigheid! En de tijden zijn in Zíjn Hand!”…
Henrieke bedenkt ineens dat ze nog met haar jas en schoenen aan op de bank
zit. Zou zij die toekomst nog wel meemaken? Haar weggestopte gedachten
komen ineens weer naar boven en maken plaats voor een bezorgd gevoel…
Als ze probeert op te staan kalmeert ze zichzelf met de gedachte dat het vast
wel niets ergs zal zijn. Misschien wel oververmoeid en wat bloedarmoede. Met
wat ijzertabletten zal ze er dan snel weer bovenop zijn.
Als ze jas en schoenen in de hal gebracht heeft, komen de woorden van Arie
haar ineens voor de geest: ‘de tijden zijn in Zíjn Hand…’. Eenmaal op de rand
van haar bed, bladert ze in haar Bijbeltje om de woorden op te zoeken. Het
moet ergens in de Psalmen staan. Al snel ontdekt ze het: Psalm 31. Ze leest
heel de Psalm nog een keer door… Met extra aandacht leest ze vers 16. ‘Er
staat niet ‘de tijden’ maar Mijn tijden’, heel persoonlijk dus. Ze weet uit ervaring
dat je een vers nooit op zichzelf moet lezen. Wat is de aanleiding? Vers 15?
‘Maar ik vertrouw op U, HEERE! Ik zeg: Gij zijt mijn God.’
Tranen springen in haar ogen en uit haar hart komt een bewogen gebed tot de
Heere: “… U weet van mij af, wat ik in me omdraag naar het lichaam. De tijd
van mijn aardse leven is in Uw Hand. Maar mag ook mijn eeuwige leven in Uw
Hand zijn? Leer me gelovig op U vertrouwen en zeggen Gij zijt mijn God. Om
Jezus wil….”
Ruim een week later start Henriekes werkdag zoals ze nog nooit gestart is. De
kinderen van groep 7 merken dat de juf anders is dan anders. Wat zou er aan
de hand zijn? Henrieke probeert de dag zo normaal mogelijk te beginnen, met
Bijbellezen en gebed. Voor de pauze zou aardrijkskunde aan de beurt zijn.
Maar Henrieke gaat voorop op haar bureau zitten en kijkt de klas rond.
“Vanmorgen geen aardrijkskunde jongens, maar een vrij verhaal”. Er gaat een
groot gejuich op. Dat is nog eens een toffe start.
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Henrieke vertelt wat ze vorige week op het congres gehoord heeft. De klas
luistert ademloos. “Té gek, roept William vanachter uit de klas. Laat die
toekomst maar komen!”. Al gauw krijgt William bijval. De juf gaat verder, en
vertelt ook wat meester Arie in de trein zei… Even slikt Henrieke. Ze is een
moment de draad kwijt als ze vijfentwintig paar gretige ogen op zich gericht
ziet. Ze had het zó goed voorbereid, maar toch….
“De tijd van jullie leven is in Gods Hand. Maar ook die van mij. Jullie weten dat
ik me al een tijdje moe voel, en niet altijd met gymles even fanatiek mee kan
doen als jullie. Gisteren ben ik naar de dokter geweest. Hij heeft me verteld dat
ik kanker heb. Dat het heel ernstig is… Morgen moet ik naar het ziekenhuis…”.
De altijd spontane Alieke steekt niet eens haar vinger op om wat te zeggen: “U
hebt altijd voor ons gebeden, nu gaan wij het voor u doen juf”! “Dat vind ik heel
fijn lieve kinderen”, zegt Henrieke ontroerd. “Ik blijf het ook voor jullie doen,
maar jullie - en de juf ook, moeten het ook voor jezelf doen. Vraag maar heel
veel aan de Heere God of Hij je wilt laten weten dat jouw hart, jouw leven van
de Heere Jezus is, en Hij daarom jouw God en Vader is! Dat is veel
belangrijker om te weten dan wat ze in de techniek allemaal aan het verzinnen
zijn en wat de toekomst wordt. Want misschien is het volgende week al voor
iemand een eeuwige toekomst, en dan moeten we bereid zijn om voor de
Heere te verschijnen!”
Nog geen twee weken later gaat er een rouwstoet door de straten van het dorp.
Achter de rouwauto lopen 25 kinderen van groep 7 met neergeslagen ogen.
Hun juf is gestorven! De torenklok luidt. Stil denken ze aan het lied wat ze veel
met de juf gezongen hebben: ‘De klokken des levens, zij luiden en roepen: o
mens wees bereid! Het uur dat nu komt, kan uw Schepper u roepen voor d'
eeuwigheid…
Meester Arie heeft gesproken aan het eind van de rouwdienst en citeerde uit
het laatste gesprek wat hij met juf Henrieke had: “…de Heere is me te sterk
geworden naar het lichaam; maar zéker in m’n hart. Het bloed van de Heere
Jezus is ook aan de deurposten van mijn hart gestreken. Ik heb het zelf uit Zijn
mond gehoord. Een eeuwig wonder: …’ik mag zeggen: Gij zijt mijn God’.
Voor de juf hebben ook nog andere klokken geluid. Hemelklokken luidden toen
haar ziel werd opgenomen in de eeuwige heerlijkheid hier boven.
Mirjam Nelis

 Lied
De klokken des levens, zij luiden en roepen: o mens wees bereid!
Het uur dat nu komt kan uw Schepper u roepen voor d' eeuwigheid.
De tijd van uw leven is kostbaar, elk uur dat God geeft is gená.
O hoor naar de klokken des levens, en vlucht toch naar Golgotha!
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O vlucht toch naar Golgotha henen, en hoor Gods genadeklok slaan.
't Zijn klanken van wond're verlossing, want Jezus heeft alles voldaan.
Daar leed hij voor al uwe zonden. Bracht tijd en de eeuwigheid saam.
De klok der gená blijft daar luiden. Tot eenmaal uw ure zal slaan,
Als eenmaal de doodsklok zal luiden, De ure van scheiden dan slaat,
Gij zonder de Heiland moet sterven, dan is het voor eeuwig te laat.
Elk uur van uw leven is kostbaar, bezin toch o mens, 't is nog tijd.
O hoor Gods genadeklok luiden. Het gaat om de eeuwigheid!

 Bijbelverhaal voor de jeugd
Daniël
Daniël is een prins, afkomstig uit Israël. Door de soldaten van Nebukadnezar is
hij meegenomen naar Babel. Daar zien ze al snel dat hij een slimme jongeman
is. Hij krijgt aan het koninklijk hof een hele goede opleiding en wordt al snel één
van de belangrijkste regeerders van het koninkrijk. Daniël heeft de wijsheid niet
van zichzelf. Het is God, die hem dit geeft. En Daniël dient Hem ook met heel
zijn hart. Niets kan hij doen zonder het aan de Heere voor te leggen en Hem
om Zijn Hulp en wijsheid te vragen.
Na Nebukadnezar wordt Belsazar koning, daarna Darius. Van alle wijze
mannen, die hem helpen, vindt hij Daniël het belangrijkste. Van hem houdt hij
het meest. Zo wordt Daniël de belangrijkste knecht van de koning. De andere
knechten zijn erg jaloers en houden hem nauwlettend in de gaten of hij niets
verkeerd doet. Ze kunnen hem er niet op betrappen. Daniël dient de Heere en
is een betrouwbare, eerlijke man! Ze zien wel dat hij dagelijks drie keer bidt tot
zijn God. Hij doet dat op vaste tijden, voor het open raam in zijn huis.
Bidden is praten met God. Je bidt als je opstaat en voor het eten. Je bidt thuis
en op school. De Heere hoort je, waar je ook bidt. Hij wil dat je alles aan Hem
vraagt. Hij geeft je elke dag wat je nodig hebt!
De knechten maken een gemeen plan: ‘Koning, u bent zo machtig en
belangrijk. Alle mensen mogen daarom dertig dagen lang alleen maar iets aan
u vragen en niet aan iemand anders, ook niet aan een god. Wie niet luistert,
moet in de leeuwenkuil.’ De koning vindt het een geweldig plan en maakt er
meteen een wet van! Een wet van Meden en Perzen, die níet herroepen,
gebroken mag worden.
Oh koning, wat doet u nu? Denkt u alleen aan uzelf? Denkt u niet aan uw
belangrijkste knecht? Weet u niet dat hij voor zijn werk in uw koninkrijk elke dag
om kracht en wijsheid vraagt aan zijn God? Zonder die hulp van God, die de
enige God is van hemel en aarde, zou hij niet zo wijs en eerlijk zijn.
Daniël hoort van de wet. Maar hij gehoorzaamt niet. De God in de hemel is zijn
Koning! Daar moet hij meer naar luisteren dan naar de koning van Babel.
Daniël is niet bang voor de straf. Hij weet dat God, de Heere bij hem is. Ook al
wordt hij misschien in de leeuwenkuil gegooid, hij wil zijn God geen verdriet
doen.
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Hij blijft bidden, elke dag. Zonder God kan hij niet leven! Hoe vaak bid jij per
dag? Neem je daar de tijd voor? Of heb je het te druk met andere dingen? Lees
maar eens verder hoe het afloopt met Daniël en hoe belangrijk bidden tot God
is!
De mannen, die het plan hebben gemaakt, houden Daniël goed in de gaten. Al
snel zien ze dat Daniël zich niets van de wet aantrekt. Ze hadden ook niet
anders verwacht. Hun plan is gelukt. Ze gaan naar koning Darius en vertellen
dat uitgerekend zijn belangrijkste knecht zich niet aan de wet houdt. Hij moet in
de leeuwenkuil!!
Darius schrikt. Daar had hij helemaal niet aan gedacht! Wat is hij verdrietig! De
hele dag is hij bezig om Daniël uit de leeuwenkuil te houden door iets op de
wet te bedenken. Maar het lukt hem niet. En hij weet het ook: Een wet van
Meden en Perzen mag absoluut niet gebroken worden! En zo wordt Daniël aan
het eind van de dag gevangen genomen. Triomfantelijk lopen een aantal
mannen met Daniël tussen hen in naar de leeuwenkuil. De grote steen wordt
voor de opening van de kuil weggehaald. Koning Darius is er ook. Verdrietig
kijkt hij Daniël aan en zegt: ‘Daniël, ik hoop dat uw God u zal verlossen.’ Daniël
zelf is rustig. Hij vertrouwt helemaal op de Heere. Hoe het ook zal gaan, in
Gods Hand is hij veilig. Hij is niet bang, want de Heere is bij hem. En zo wordt
Daniël in de kuil gegooid. De steen wordt weer op de opening gelegd.
Daniël komt tussen de hongerige leeuwen terecht. Vallen ze gelijk op hem aan
en verscheuren ze hem? Nee, daar is helemaal geen sprake van. Ze liggen om
hem heen en lopen wat om hem heen, maar doen hem helemaal
niets!!!Ongelooflijk toch? Hoe kan het? De Heere is bij hem. Die zorgt ervoor
dat de leeuwen hem niets doen. Ook al zouden ze het willen, ze kunnen hun
muilen niet openen om Daniël te verscheuren. In het paleis duurt de nacht lang.
Koning Darius kan niet slapen. Steeds moet hij aan Daniël denken. Zijn goede
knecht en vriend! Hoe zal het met hem gaan? Leeft hij nog? Als het nog maar
net licht begint te worden, houdt hij het niet langer vol. Hij gaat kijken!!
Hij buig zich over de rand en roept: Daniël, heeft uw God u kunnen verlossen
van de leeuwen?’ Dan hoort hij een stem!! Daniël leeft!! ‘Koning, mijn God heeft
Zijn engel gestuurd. Die heeft de muil van de leeuwen gesloten en ze hebben
me niets kunnen doen.’ Wat is Darius blij!! Daar had hij zo op gehoopt. De God
van Daniël heeft hem dus toch verlost! Snel wordt hij uit de kuil gehaald.
Wat een groot wonder! Wat is de Heere goed en machtig. Wat er ook gebeurt,
hoe gemeen de mensen ook kunnen zijn, de Heere zorgt voor Daniël! Omdat
Daniël een kind van God is en een hart heeft vol liefde voor de Heere. Hij wil
God gehoorzamen en dicht bij hem leven. Het bidden bij het open raam kon hij
niet missen. Het is net als ademhalen, dat kun je ook niet missen! Daniël
besteedt zijn leven en zijn tijd in dienst van de Heere. Eén ding is voor hem
belangrijk: Dicht bij de Heere leven en Hem gehoorzaam zijn. Is dat ook jouw
verlangen?
Met de bedenkers van de wet loopt het slecht af. Darius laat de mannen én hun
gezinnen in de leeuwenkuil gooien. Zij geloven niet in God en bidden nooit tot
Hem. Ze denken dat ze het allemaal zelf kunnen. Maar nu zijn de leeuwen niet
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rustig. Deze mensen worden gelijk aangevallen en de leeuwen verscheuren de
mensen en kinderen. Vreselijk!!
Darius laat een nieuwe wet maken: ‘Laat alle mensen beven en sidderen voor
de God van Daniël. Want Hij is de levende en eeuwige God. Zijn Koninkrijk kan
niet ondergaan, Hij zal altijd regeren. Hij verlost en redt. Hij doet wonderen in
de hemel en op de aarde. Hij heeft Daniël uit de leeuwenkuil verlost.’
God is nog steeds dezelfde als toen. Hij zorgt voor mensen en kinderen die
Hem bij alle dingen nodig hebben en bij alle dingen bidden: Heere, wat wilt u
dat ik doe? Dan zal Hij ook bij alle moeilijke dingen voor je zorgen!
In de Bijbel staat dit verhaal te lezen in Daniël 6.

 Lied
De koning maakt een nieuwe wet,
die 30 dagen duurt:
Aanbid geen mens of enig god,
slechts mij, die ’t land bestuurt.
Wie niet gehoorzaamt aan de wet
(herroepen wordt die nooit),
wordt opgepakt en daarna
in de leeuwenkuil gegooid.
Daniël bidt elke dag
elke dag drie keer
Hij houdt vol als dat niet mag
Hij houdt van de Heer’.
De koning houdt van Daniël:
De leeuwenkuil, dát niet!
Maar deze wet zegt dat het moet.
Dit doet hem veel verdriet.
Dus Daniël moet in de kuil.
De koning zegt hem nu:

‘Uw God, Die gij gedurig eert,
die God verlosse u.’
Daniël bidt elke dag
elke dag drie keer.
Hij houdt vol als dat niet mag.
Hij houdt van de Heer’.
De koning doet geen oog meer dicht
en ’s morgens roept hij toch:
‘O Daniël, heeft God u nu
verlost, en leeft gij nog?’
´O koning, leef in eeuwigheid,
mijn God heb ik geëerd.
Zijn engel sloot de muilen toe
en ik ben ongedeerd!’
Daniël bidt elke dag
elke dag drie keer.
Hij houdt vol als dat niet mag
Hij houdt van de Heer’.
**********

Ik had u zondag iets te zeggen, maar uw plaats bleef ledig staan.
Ik wilde Mijn Woord in uw harte leggen, maar uw plaats bleef ledig staan.
Ik wilde u al de schatten tonen van Mijn hemels Koninkrijk,
Maar u bent zondag niet gekomen.
Was u in uzelf zo rijk?
‘K laat iedere zondag u nog horen dat Ik zondaars heb verkoren.
Kom dan getrouw, ’t is nu nog tijd;
Ge weet niet waar ge de andere zondag zijt.
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 Doorstreeppuzzel

 Even
“Even” naar huis en …
“Even” naar de zaak.
“Even” een krant en “even” een vermaak.
“Even” op reis en “even” naar de kerk.
“Even” op bed en “even” aan het werk.
En … hebt er zelf wel “even” op gelet,
Men doet voor ’t eten “even” een gebed.
Men rept en haast zich voort.
Men kan maar “even” leven.
Het is in deze snelle tijd maar alles “even”.
Doch na dit “even” volgt een eindeloze eeuwigheid.
Is daarop uw ziel wel ernstig voorbereid?
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 Kleurplaat
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