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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.
Romein 14:19

 Meditatie
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik
zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. Ps. 42:6
Er wordt wel eens gezegd: er is niets veranderlijker dan het weer en de mens.
Zo kan het ook met de zielsgesteldheid zijn. Gods kinderen kennen in hun leven
hoogten en diepten. Wat echter ook verandert en bezwijkt: God blijft Dezelfde.
Gij evenwel, Gij blijft Dezelfd’ o HEER’,
Gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn Koning.
God is de onveranderlijke en daarom is Gods genade de grond van een
ongeschokt vertrouwen en onwankelbare hoop op God. De golven en baren van
ons levensscheepje zijn onder de Goddelijke teugel. De Heere in de hoogte is
geweldiger, dan het bruisen der wateren. Men kan dan soms roemen en een
ander moment kunnen we voor ons gevoel weer weg dreigen te zinken. Dan kan
de hoop soms veranderd dreigen te worden in wanhoop.
Tegelijkertijd zegt David in deze Psalm, ondanks dat zijn ziel zich neerbuigt:
Daarom gedenk ik uwer. Hij moet als het ware de toevlucht tot God nemen. Ik
gedenk Uwer. De Psalmdichter zingt in de berijming van Petrus Datheen:
Als een hert gejaagd o Heere,
dat verse water begeerd.
Alzo dorst mijn ziel ook zere,
naar U mijn God hoog geëerd.
Tot U roep ik met geklag,
o Heer’ wanneer komt die dag,
dat ik toch bij U mag wezen
en zien Uw aanschijn geprezen.
In tijden van moeite en zorg is het goed de toevlucht tot God te nemen. Gelukkig
die mens, die het mag ervaren, dat wanneer de ziel zich neerbuigt, dat de ziel
dan wordt uitgedreven naar de God des levens. Er kunnen wel eens momenten
in het leven zijn, dat het lijkt alsof alles tegenzit. Alle dingen lijken dan tegen mij
te zijn. Hemel en aarde, de omstandigheden, ziekte, bestrijdingen op allerlei vlak
lijken ons de moeiten en zorgen te overspoelen, zodat we de dichter verstaan
als hij zingt:
Al de grote waterstromen
zijn Heer’, over mij gegaan
En mij over ´t hoofd gekomen,
maar Gij hebt mij bijgestaan.
Gods Kerk op aarde is een strijdende Kerk. Kent u iets van die geestelijke strijd?
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat kunnen er al geen omstandigheden zijn in
het leven, die onze ziel neerbuigen? Mozes heeft gezegd, dat het uitnemendste
moeite en verdriet is. David beschrijft hier zijn inwendige strijd, die hij in dit zijn
kruis heeft gehad. In deze Psalm klaagt hij over zijn ballingschap en over het feit,
dat hij verstoken is van de openbare godsdienst. Zijn ziel dorst naar God,
wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Kennen wij dat
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dorsten naar de levende God? Van nature dorst de mens naar de dingen van
deze wereld. Dan bezit hij een onverzadigbare begeerte naar de dingen van
beneden. Het wordt anders, wanneer de HEERE de wonderen van Zijn genade
komt te verheerlijken. Dan worden we ontdekt aan het holle en lege van het leven
buiten en zonder God. Laten we ons vasthouden aan de drieslag: missen,
zoeken en vinden. Als wij de Heere niet missen, zullen we de Heere ook niet
gaan zoeken. Als we de Heere niet gaan zoeken, zullen we Hem niet vinden. Als
we de Heere werkelijk en van harte zoeken, in al ons zielsverdriet, dan zullen we
zeker vinden. Niet op onze tijd, maar op Gods tijd.
Als de Heere in ons leven komt, dan komt er strijd. Inwendig en uitwendig. Hij
moet klagen tegenover de uitwendige spotters, die hem vragen: waar is uw God?
Wat kan er een tegenstand komen, als we de Heere mogen vrezen. Soms van
een kant, waar je het niet van verwacht. Wat kan er een tegenstand zijn?
Ook inwendig kan de strijd soms zwaar zijn. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel en
zijt onrustig in mij? Wat kan een mens toch tobben. Onrust. Wie kent dat niet?
Mochten we maar eens waarlijk onrustig gemaakt worden. En dan? Zou je niet
iets kalmerends halen? Luister dan maar eens naar Psalm 42. De dichter heeft
een medicijn uit de geestelijke apotheek van Gods Woord. Hij mag bemoedigd
worden in zijn verlangen naar God. Mensen maken het hem moeilijk, maar hij
ziet uit naar een ontmoeting met de levende God in Jeruzalem. Ziet u daar naar
uit? De HEERE spreekt gewis, tot elk die voor Hem leeft. Hij laat het werk nooit
varen, wat zijn hand begon. In Jeruzalem is de tempel. Daar worden de offers
gebracht, die heenwijzen naar het volmaakte offer van de Messias. Hoop op
God, want ik zal Hem nog loven voor de verlossingen Zijns aangezichts. Al voelt
de dichter zich alleen, hij is nochtans niet door de Heere verlaten. Hij weet het:
want Gods goedheid zal mijn druk,
eens verwiss’len in geluk,
Hoop op God, sla ’t oog naar boven,
want ik zal Zijn Naam nog loven.
God is geen land van uiterste duisternis. Vanwege het feit, dat Christus echt
verlaten is geweest aan het kruis, toen Hij het uitriep: Mijn God, Mijn God,
waarom hebt Gij Mij verlaten? Daarom zal Zijn Kerk in de hoogste aanvechting
nimmermeer van Hem verlaten worden. Christus écht verlaten! Hij, als
plaatsbekledende Borg en Middelaar in onze plaats, opdat Hij ons tot God zou
brengen. Al is het leven dan altijd niet even makkelijk. Al hangt er wel eens een
mist voor ons geloofs oog, ja, al moeten we wel eens door duistere dalen
omdwalen. Toch blijft de hoop levend. Hoop op God. Er is doorkomen aan, door
die grote Doorbreker, Jezus Christus. Mag u het met Job weten, zoals de dichter
het ook zielsbevindelijk wist: Ik weet, mijn Verlosser leeft? Hij is mijn Verlosser
én mijn God! Hierin spreekt een stuk bevinding. Het wordt doorleefd. Zo is God
voor mij. Zo zal Hij ook voor mij zijn en blijven. Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed,
mijn rots mijn deel en eeuwig goed. Dat geeft hoop en rust voor de toekomst.
Augustinus zegt: onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U! Mag dat ook uw
bevinding zijn?
Ds. H. Juffer, Voorburg
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 Agenda
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:
Zondag 29 juli
9.30 uur:
Student A.J. Speksnijder, Ouderkerk a/d IJssel
18.30 uur:
Student A.J. Speksnijder
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk
Woensdag 1 augustus
19.30 uur:
Ds. N van der Want, Barneveld
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 5 augustus
9.30 uur:
Ds. D. Heemskerk, Ouderkerk a/d IJssel
18.30 uur:
Ds. D. Heemskerk
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Zondag 12 augustus
9.30 uur:
Ds. A.C. Uitslag, Urk
18.30 uur:
Ds. A.C. Uitslag
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Woensdag 15 augustus
19.30 uur:
Ds. G. Kater, Waarder
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 19 augustus
9.30 uur:
Ds. P. de Vries, Boven-Hardinxveld
18.30 uur:
Ds. P. de Vries
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 3 aflossing kerk
Vrijdag 24 augustus
13.30 uur:
Ds. D. Zoet, huwelijksdienst bruidspaar Mastenbroek-Klink
Collecte: kerkvoogdij
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Overige bijeenkomsten:
Vrijdag 24 augustus: Doopzitting
Aanvang: 20.00 uur.
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)
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Geluidsbestanden
van
de
kerkdiensten
kunt
u
opvragen
via
preken@hhgouddorp.nl U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer)
of op audio cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio cd’s is bestemd voor
de zending.

 Uit de pastorie
Beslissing beroep
Woensdag 18 juli hebben we kenbaar gemaakt voor het beroep van
Nederhemert te hebben moeten bedanken. Het valt niet mee om zulke
gewichtige beslissingen als rond een beroep te nemen. De Heere schenke Zijn
vrede op het genomen besluit.
Opnieuw worden we als het ware aan u verbonden, geliefde gemeente van
Ouddorp. Het verwonderd mij meer dan eens dat u een zwakke, onwaardige
knecht vol fouten en gebreken nog wilt dragen en verdragen. Soms hoor je rond
beroepingswerk dat een gemeente aangeeft geen dominee te hebben verdiend.
Maar omgekeerd geldt het ook. Lettend op alle ambtelijke en persoonlijke
zonden moet ik zeggen dat ik geen gemeente heb verdiend.
Mochten de banden met Ouddorp over en weer vooral maar geestelijke banden
zijn. Banden in en door het Woord. Het is mijn hartelijke wens en bede als een
dienaar van dát Woord, zo lang God ons nog geeft, in uw midden te mogen
verkeren. Onderstaande verzen komen uit de Morgenzang:
Dat wij ons ambt en plicht, o HEER’,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon',
Uw Geest ons leid' en in ons woon'.
Zie op ons neder in genâ,
Opdat ons werk voorspoedig ga;
En scheld ons alle misdaân kwijt,
O HEER’, die vol ontferming zijt.
Verlicht ons hart, dat duister is,
Wil ons, naar Uw getuigenis,
Doen vlieden alle kwade paân,
En ijv'rig in Uw wegen gaan.
Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word' verstoord;
Sterk leraars, sterk onz' overheid,
In 't werk, door U hun opgeleid.
Troost allen, die in nood en smart,
Tot U verheffen 't angstig hart.
Maak ons in tegenspoeden stil,
Hoor ons, o God, om Jezus' wil.
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Voor u gelezen - IK ZAL WATER GIETEN
„Want Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge; Ik zal Mijn
Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen
uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken.”(Jesaja 44:3, 4)
Eerste les. Bouw niet op uw leraars alsof van hen het werk van de genade komt.
God heeft veel eer gegeven aan Zijn dienaren, maar het staat niet aan hen de
Geest uit te gieten. Hij houdt dat in Zijn eigen hand: „Ik wil uitgieten.” „Het is niet
door kracht of geweld, maar door Mijn Geest, spreekt de Heere der heirscharen.”
Helaas! wij zouden weinig hoop hebben, als het van de leraars afhing, want waar
zijn nu uw helden? God is heden zo machtig als Hij het op de Pinksterdag was;
maar de mensen hebben veel op met hun leraars, en niets met God. Zolang als
u op uw leraars ziet, kan God niet uitgieten; want dan zou u zeggen dat het van
mensen kwam. Ach! laat de mens los, wiens adem is in zijn neusgaten. Wij
worden in deze tijd tot in het stof vernederd. In hoeveel gemeenten van
Schotland heeft de Heere getrouwe mannen verwekt, die dag noch nacht
ophouden ieder met tranen te vermanen! En nochtans zijn de hemelen als koper
en de aarde als ijzer. Waarom? Juist, omdat uw oog is op de mens en niet op
God. O, zie van de mens af tot Hem, en Hij zal uitgieten; en Hem zal alle
heerlijkheid toekomen.
Alle gelovigen moesten dorstig zijn; helaas! het zijn er slechts weinige.
Kentekenen: 1e. Veel dorst naar het Woord.
Wanneer twee reizigers door de woestijn gaan,
kunt u weten wie hunner dorstig is, namelijk hij, die
altijd naar bronnen uitziet. Hoe blijde was Israël
toen het te Elim kwam, waar twaalf waterputten en
zeventig palmbomen waren! zo is het ook met
dorstige gelovigen; zij beminnen het Woord, het
gelezen en gepredikte Woord zij dorsten er hoe
langer hoe meer naar. Is het zo met u, lieve
gelovige broeders? Lange tijd geleden was het zo
in Schotland in gebruik. Dikwijls nadat de zegen
was uitgesproken, wilde het volk niet uiteen gaan,
totdat het meer gehoord had. Ach! kinderen van
God, het is een vreselijk teken weinig dorst bij u op
te merken. Het verwondert mij niet als de wereld
van onze bijeenkomsten van de prediking en van het gebed wegblijft; maar ach!
wanneer u dat doet, ben ik stom mijn ziel zal in verborgen plaatsen wenen
wegens uw hoogmoed. Ik zeg, God verhoede, dat wij eerlang geen hongersnood
hebben naar het woord Gods.
2e. Veel gebed. Wanneer een klein kind dorstig is naar de moederborst, zal het
niet zwijgen. Veel minder zal dit een kind van God doen, dat dorstig is. Dorst zal
u leiden naar de geheime bron, waar u in het verborgen die levende wateren zult
drinken. Het zal u leiden tot de gemeenschap van het gebed. Als de stad gebrek
aan water had, en ieder mens de dorst op het aangezicht te lezen stond, dan
zou u wel bij elkaar komen en raadplegen en helpen om nieuwe putten te graven.
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Welnu, de stad heeft gebrek aan genade, zielen vergaan wegens gebrek en uzelf
kwijnt. O, kom toch samen om te bidden. „Indien er twee van u samenstemmen
op de aarde, over enige zaak die zij zouden mogen begeren, die zal hun
geschieden van Mijn Vader, die in de hemelen is.” (Matth. 18:19).
3e. Een begeerte om op te wassen in de genade. Enige mensen vergenoegen
zich als zij tot Christus gekomen zijn. Zij vallen achterwaarts als het ware in een
gemakkelijke stoel zij vragen niet meer zij wensen niet meer. Dit moet niet zo
zijn. Indien u dorstige gelovigen bent, dan zult u zowel de zaligheid zoeken na
de bekering als voor die tijd. „Vergetende hetgeen achter is, en strekkende tot
hetgeen voor is, jaag naar het wit tot de prijs van de roeping Gods, die van boven
is in Christus Jezus.” (Fil. 3:14)
Aan dorstige zielen. Lieve kinderen, ik zie uit naar de eerste droppelen van de
genade onder u, als een antwoord op uw gebeden om uw dorstige monden te
vullen. O ja, Hij zal uitgieten. „Ik, de Heere, zal een wijngaard van rode wijn doen
zijn. Ik zal die behoeden, alle ogenblikken zal Ik hem bevochtigen; opdat de
vijand hem niet bezoeke, zal Ik hem bewaren nacht en dag.” (Jesaja 27:2, 3)
„Gijlieden zult water scheppen uit de fonteinen des heils.” (Jesaja 12:3)
(ds. R.M. Mc Cheyne)
Voor jou gelezen
Bidden: als je bidt, vouw je je handen. Die hand kan ons ook iets vertellen over
het bidden, hoe we bidden en vooral ook voor wie we bidden. Je hand heeft vijf
vingers, laten we die vingers eens langs gaan. Dan kun je ook makkelijk
onthouden voor wie je bidden moet. Je duim is altijd dicht bij je. Of je nu denkt
aan je linkerhand of de rechterhand, dat maakt geen verschil. Kijk maar naar je
hand: de duim is altijd dicht bij je. Als je je armen laat hangen, raakt je duim je
lichaam. Dichtbij: we bidden voor alle mensen die dicht bij ons zijn: voor je vader
en je moeder. Doe jij dat ook? Bidden voor je papa en je mama? Want het is
helemaal niet zo gemakkelijk om in deze tijd een goede mama en papa te zijn.
Denk ook aan je opa en je oma als je die nog hebt. Ook oude mensen hebben
de zegeningen van God nodig. Daarbij moet je je broers en zussen natuurlijk ook
niet vergeten. Die staan ook dicht bij jou. En: je ouders bidden voor hun kinderen!
Dus ook voor jou!
Je wijsvinger: die is iets verder weg. We denken aan mensen die iets verder weg
zijn: ooms en tantes, de juf en de meester op school, onze vrienden en de buren,
die misschien nooit in de kerk komen. Je ouders bidden voor de collega’s waar
ze dagelijks mee werken.
Je middelvinger: dat is de grootste, de hoogste. We denken aan mensen die een
hoge verantwoordelijkheid hebben: onze koning en koningin, de regering, de
gemeenteraad, de dokters en verplegers, de politie en nog een heleboel andere
mensen. Zij hebben veel wijsheid nodig.
Je ringvinger: dat is de zwakste. Vraag het maar aan de organist en merk het
zelf als je achter je computer zit. Meestal gebruik je andere vingers dan je
ringvinger. We bidden voor alle zwakkeren: de zieken, de gehandicapten, de
anders-begaafden, de eenzame mensen. We bidden voor de mensen die
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moeilijk werk doen: de predikant en de kerkenraad, de zendelingen, de
evangelisten, de mensen die zondagsschool of club leiden.
Je pink: dat is de laatste, de kleinste. Laten we zeggen dat je dat zelf bent. En
dan mag je aan het eind van het gebed ook bidden om alles wat je zelf nodig
hebt voor je lichaam en voor je ziel. Dit alles mogen we voor elkaar vragen om
Jezus’ wil.
Je kunt met je hand ook een vuist maken. Dat betekent dat je erg boos bent. Kun
je bidden met een vuist? Nee toch? Je moest je vuist open maken: dan zijn je
handen open, leeg. Zo mag je tot God gaan: met open, lege handen en Hem
vragen: ‘Heere, wilt U mij alles geven wat ik nodig heb?’
Tenslotte
Geliefde gemeente, wat is het droog! Daarmee schrijf ik niets nieuws. Want we
horen het dagelijks en we zien het om ons heen. Verschillende bomen en
struiken nemen zelfs al hun herfstkleuren aan.
Juist in deze tijd gaan de morgenpreken over het leven van Elia. In zijn dagen
duurde de droogte drie jaar en zes maanden. Het was een oordeel. En hoe is
dat nu? In 2018? Zijn het de oordelen van God? Is het Zijn roede om een volk te
tuchtigen? We laten de vraag open. In ieder geval heeft de Heere ons met de
ontzettende droogte wel veel te zeggen. Hij wil er ons onze nietigheid door leren.
De mens is van nature zo groot in eigen oog. Maar regen opwekken, is
onmogelijk. Gewassen laten groeien, ligt niet in ons vermogen. Mag het gebed
maar vermenigvuldigen. Voor de boeren, voor de tuinders. Voor allen die schade
ondervinden. Het gebed of de Heere aan een zuchtend vaderland wil gedenken
en uitkomst wil geven. Maar mag er vooral maar een geestelijk zuchten zijn.
Want geestelijk gesproken kan het zo’n woestijnlandschap zijn. Zo dor, zo doods.
Geestelijk zo onvruchtbaar. En dat terwijl het niet wordt gezien en opgemerkt.
Terwijl er geen roepen is om het vruchtbare vocht van Gods Geest. Om Hem,
Die het levende water is. De Heere heeft beloofd in Jes. 44: Want Ik zal water
gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Over deze woorden namen we
iets over van de hand van Mac Cheyne. U vindt het iets terug in deze Kerkbode.
Neem het ter hand en lees het.
In deze vakantietijd bidden we u en jou de bewaring van de Heere toe in al uw
en jouw wegen. Laten we niet vergeten dat we allen een reis maken. Die reis
gaat altijd en overal door. We zijn immers onderweg naar onze eeuwige
bestemming.
Zelf hopen we even afstand te nemen van het werk in de gemeente. De eerste
twee weken willen we op de Veluwe doorbrengen, de laatste week in Duitsland.
We zien uit naar een goede rustperiode. Ook dit jaar valt mijn verjaardag in de
vakantie, namelijk D.V. zondag 12 augustus. We hopen dit eerst met ons gezin
en onze familie te gedenken. Bij terugkomst willen we ook u gelegenheid geven
tot ontmoeting.
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Wees tot besluit allen heel hartelijk gegroet, mede namens mijn vrouw, Anton,
Jan, Nelleke, Diederik en Wilbert. In het bijzonder denken we aan hen die
eenzaam zijn. Van harte Gods zegen toegewenst!
uw ds. D. Zoet

 Uit de kerkenraad
Beslissing beroep Nederhemert
Woensdag 18 juli heeft dominee D. Zoet zijn beslissing op het uitgebrachte
beroep van de gemeente te Nederhemert kenbaar gemaakt. Hij heeft gemeend
te moeten bedanken en dat betekent dat hij verbonden blijft aan onze gemeente.
Nog maar een maand geleden moest hij beslissen op het beroep van de
gemeente Elspeet. Voor hem en zijn gezin is het een bijzondere tijd geweest, ja
een zware tijd. Het is niet niks als er zo getrokken wordt. Dat we als gemeente
maar dankbaar mogen zijn dat we een getrouwe herder en leraar mogen
behouden en dit betekent knieënwerk om de Heere te danken voor de uitkomst
van de beslissing. Zult u het niet vergeten?
Dat de Heere dominee rust mag geven op de genomen beslissing.
Scriba

 Van de kerkvoogdij
Bedankt!
Begin juli mocht, na een intensieve periode van ca. 10 weken en op enkele
opleverpunten na, de renovatie van de binnenzijde van ons verenigingsgebouw
worden afgerond. Op 7 juli werd een open ochtend gehouden om het resultaat
aan de gemeente te laten zien. Diverse gemeenteleden maakten van deze
mogelijkheid gebruik. Veel waardering werd uitgesproken voor het uiteindelijke
resultaat. Ook werd veelvuldig gehoord dat het na 35 jaar toch wel echt nodig
was. Verschillende gemeenteleden gaven aan dat het nu ook wel tijd wordt om
de buitenkant aan te pakken.
Het uiteindelijke resultaat kon niet worden bereikt zonder de inzet van velen die,
hetzij voor hun werkgever, hetzij als vrijwilliger, vele uren in het verenigingsgebouw hebben doorgebracht om het resultaat te kunnen bereiken zoals het nu
is. Vanaf deze plaats willen we een ieder, zonder namen te noemen, die op welke
wijze dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen hartelijk bedanken! De wens
en bede is dat ons verenigingsgebouw nog tot in lengte van jaren mag worden
gebruikt voor de dienst van de Heere.
secretaris.
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 Algemene berichten
Zomergids
De kerkbodecommissie heeft voor verspreiding op de recreatieterreinen weer
een Zomergids samengesteld. Het thema is dit jaar ‘Liefde’. De inhoud van de
Zomergids nemen we ook op in de gewone kerkbode, verspreid over enkele
uitgaven. Deze keer vindt u uit de zomergids in deze kerkbode ‘Liefde tot God –
geen nieuw gebod.’ De Zomergids is ook gepubliceerd op de website:
www.hhgouddorp.nl
Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’
De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 18.30
tot 20.30 uur, alsmede op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tel. 683896.
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx

 Onze leden
Vrijdag 24 augustus: Doopzitting
Op zondag 26 augustus zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend.
Daarom zal op vrijdagavond 24 augustus om 20.00 uur doopzitting worden
gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht
van ds. G. Boer te lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen.
Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.

 Varia
Opening Academisch Jaar Hersteld Hervormd Seminarie
Op D.V. vrijdag 31 augustus zal in Kesteren de opening plaatsvinden van het
academisch jaar 2018-2019.
Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van de
docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarie.
Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten.
Tijdens deze bijeenkomst hoopt dr. P.C. Hoek een lezing te houden over 'Alsof
God door ons bad. Prediking als bediening der verzoening'. Dr. P de Vries neemt
de meditatie voor zijn rekening.
Voorafgaande aan de jaaropening zal er een cursusmiddag zijn van Up-a-Tree.
Deze middag is bedoeld voor alle seminariestudenten. Tijdens de avond zal er
ook kennisgemaakt worden met de eerstejaars. Met het oog hierop worden
studenten, die dit jaar hopen te starten met de studie theologie aan het Hersteld
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Hervormd Seminarie, hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst (eerstejaars,
graag aanmelden voor de jaaropening via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl).
Deze jaaropening staat niet alleen open voor studenten en docenten, maar is
toegankelijk voor allen die de opleiding van predikanten in de Hersteld
Hervormde Kerk een warm hart toedragen. Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk
welkom deze avond bij te wonen.
Het streven is om de opening niet steeds op dezelfde locatie te laten
plaatshebben. Na Soest, Ridderkerk en Putten is nu Kesteren de plaats van
samenkomen.
Wat?
Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarie
Wanneer? D.V. vrijdag 31 augustus, aanvang 19.30 uur (19.00 uur inloop met
koffie, thee)
Waar?
De Fontein, Overste J.M. Kolffstraat 1, 4041 CB Kesteren

 Verenigingen
Zondagsschool ‘’t Mosterdzaadje’
Maandag 9 juli jl. is het jubileumboek ‘70 jaar zondagsschool ’t Mosterdzaadje’
officieel overhandigd aan de opstellers van het boek.
Het boek is te koop tijdens de openingsuren in de bibliotheek Eben-Haëzer en
bij boekhandel Akershoek. De prijs is € 20,--.

 Commissie verenigingswerk
Startdag 2018
Ook in deze kerkbode willen we u en jou herinneren aan de startdag voor het
nieuwe verenigingsproject 2018/2019. Deze zal worden gehouden D.V. zaterdag
29 september 2018. Voor de kinderen van het basisonderwijs is er ’s middags
weer een leuk programma waarin we een heel leuk spel hopen te gaan doen en
daarna natuurlijk lekker patat eten. Voor de volwassenen hopen we dit jaar een
chinees buffet te presenteren en de jeugd van +12 is weer welkom bij onze
gezellige barbecue. Houd deze datum dus alvast vrij in de agenda. Volwassenen
en jeugd +12 wordt vriendelijk gevraagd zich voor de maaltijd op te geven. Dit
kan via de 4-you app. Ook bestaat de mogelijkheid om op te geven via ons
mailadres: startdag@hhgouddorp.nl

 Activiteitencommissie kerkbouw
Zomermarkt
D.V. zaterdag 25 augustus hopen we weer onze jaarlijkse zomermarkt te
organiseren bij vishandel Sperling, Hazersweg 77
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We nodigen u allen van harte uit om een bezoek te brengen aan de markt. Er is
weer van alles te verkrijgen zoals; nieuwe en tweedehands boeken, gebruikte
spullen, diverse baksels zoals koekjes en cakes, brocante artikelen, groente en
fruit, Ouddorpse advocaat en wafels, heerlijke verse oliebollen, gebakken/
gerookte vis en kibbeling. Ook hebben we een terras waar u wat kunt drinken en
diverse snacks of patat kunt nuttigen.
Om 11.00 uur is er ook weer een leuke Amerikaanse veiling.
Voor de kinderen is er natuurlijk het springkussen.
Zoals u leest, teveel om op te noemen. Kom daarom gezellig de sfeer proeven
tussen 9.00 en 15.00 uur
We verzoeken u vriendelijk om gebruik te maken van de ingang aan de
Stoofweg, in verband met de parkeergelegenheid.
Bakkers die mee willen helpen om de gebakskraam op de markt te vullen met
cakes, koekjes en taart wordt verzocht deze te komen brengen op het
marktterrein op vrijdagavond 24 augustus tussen 19.00 en 20.00 uur.
D.V. zaterdag 28 juli en 11 augustus is er de gelegenheid om goede gebruikte
spullen in te leveren, dit kan tussen 9.30 en 11.00 uur op Hazersweg 79a. Buiten
deze tijd gelieve geen spullen te brengen!

 Zendingscommissie ‘Onderwijst al de volken’
Regio Zendingsavond
Bent u benieuwd naar het zendingswerk in Malawi? Eén van de armste landen
in de wereld. Een land waar gebrek is aan onderwijs, medische voorzieningen,
infrastructuur e.d. En toch… er wonen ca. 18 miljoen mensen. Mensen die God
geschapen heeft en waar het Evangelie doorgegeven mag worden. Op 18
september hopen ds. Van der Bas en zijn vrouw in de Sionskerk te Ridderkerk
een avond te verzorgen en iets te vertellen over hun werk op het zendingsveld
in Malawi. Voor zowel kinderen als volwassen. De opening zal verzorgd worden
door ds. Klopstra. Iedereen is van harte welkom!
Wanneer:
dinsdag 18 september 2018 om 19.45 uur
Locatie:
Sionskerk, Baden Powellstraat 2, Ridderkerk

 Puzzelhoekje
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Nu dan, kinderen! Hoort naar Mij; want welgelukzalig zijn zij die Mijn wegen
bewaren
In deze vakantietijd trek je er vaak op uit met je familie.
We wonen in een schitterende omgeving.
Met de fiets kun je over de prachtigste weggetjes fietsen. Zo’n pad als het
fietspad over de Zuiddijk langs de Grevelingen, dat is toch schitterend?
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Aan de ene kant het water. Met dit zomerse weer heel rustig en glad;
waarschijnlijk ook wel boten, maar geen drukke watersport. Af en toe zie je wat
watervogels. Een mooi weggetje! En als je aan ’t eind bent en onder het viaduct
in de Blomweg doorfietst, kun je links- en rechtsaf een fietspad op. Daar fiets je
ook weer door de natuur heen: Gras, bloemen, bomen, eenden, vogels, allerlei
heerlijke geuren. En als je stopt, zie je waarschijnlijk ook nog allerlei insecten en
vlinders. Dan geniet je toch ook wel? En verwonder je je over de Heere die de
Schepper daarvan is? Praat er ook over met je ouders en verwonder je samen
over al het moois in de schepping. Loof en dank je er de Heere voor, dat je ook
kúnt genieten van al dit moois? Stel je voor dat je niet kunt lopen, fietsen, ziek
op bed ligt of in het ziekenhuis? Of bijv. blind of doof bent of geen geur hebt?
Dan is het allemaal heel anders en mis je zoveel van Gods prachtige schepping.
Dat is ook al een hele belangrijke reden om de Heere te danken!
Aan de andere kant van het fietspad ligt de autoweg, de N57. Een drukke weg
waar auto’s best hard rijden om zo snel mogelijk een (behoorlijke) afstand af te
leggen.
Misschien ga je deze vakantie wel een dag weg, of op reis; over de verschillende
autowegen, over de waterwegen… En zo zouden we nog wel meer paden en
wegen kunnen noemen waarover je kunt reizen.
In de Bijbel gaat het over de wegen van de Heere: ‘Kinderen, hoort naar Mij;
want welgelukzalig zijn zij die Mijn wegen bewaren.’
Gods wegen, dan moet ik ook aan Psalm 25 denken: ‘Heer’, ai maak mij Uwe
wegen, door Uw Woord en Geest bekend’.
Hoe kun je dus weten wat de wegen van de Heere zijn?
Door de Bijbel te lezen en eruit te horen lezen en vertellen! De Heere wil door
Zijn Heilige Geest je leren hoe je moet wandelen. Dat betekent, hoe je moet
leven. Het leven van de Heere Jezus en van kinderen van God uit de Bijbel zijn
ons daarin tot voorbeeld. Maar ook de tien geboden!
Alles om je heen, als je reist over wegen, is vaak heel mooi. Zeker in vakantietijd,
als alles bloeit, de zon vaak schijnt en je tijd hebt om er wat meer op te letten.
Toch… het lopen over de wegen van de Heere is nog veel fijner! Dan ben je
welgelukzalig. Dat is zo’n overvloed van zaligheid, van geluk, daar raak je nooit
over uitgepraat en uitgedacht!
Op de wegen dreigt er altijd gevaar. Als je in de wegen van de Heere wandelt,
weet je zeker dat Hij je zal beschermen tegen alle kwaad en je eens veilig Thuis
zult komen. Toch is er ook gevaar. De duivel wil je van die prachtige weg
afhebben en probeert je te lokken om verkeerde dingen te doen. O, wat doet het
dan een pijn als je ziet dat je de Heere daarmee verdriet doet. En dat terwijl Hij
zoveel geluk belooft als je in Zijn wegen wandelt!
Psalm 25 stopt daarom ook niet bij de eerste twee regels, maar gaat verder.
Vraag je ook steeds aan de Heere of Hij je wil leren hoe je over Zijn wegen moet
wandelen, hoe je moet leven?
Reis je al op de wegen van de Heere? Dan zul je ook net als die kinderen in
Psalm 8 en Mattheüs 21 de Heere loven en prijzen voor Zijn wonderlijke
schepping en dat Hij zo goed voor je zorgt. Maar nog veel meer dat Hij Zijn Zoon
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heeft gegeven, waardoor je in Zijn wegen kunt leren wandelen en welgelukzalig
mag zijn!
We wensen jullie allemaal toe dat jullie mogen reizen in de wegen van de Heere!!
Puzzel 953

Lever de antwoorden op de volgende vragen in:
1. De tekst in het bovenste blok komt uit Spreuken 8. Welk vers uit Spreuken 8
is dit?
2. Onder elke letter van het bovenste blok staat een getal. Probeer de tekst in
het onderste puzzelblok daarmee te ontcijferen. Wat staat daar? Lever die
oplossing in.
3. De gevonden oplossing is een tekst uit Mattheüs 21. Welke tekst uit Psalm 8
bedoelt de Heere Jezus hier?
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Succes met het puzzelen en iedereen een goede vakantie mét de bede uit
Spreuken 8 en Psalm 25 toegewenst!
Deze puzzel nog niet inleveren.

 Liefde tot God – geen nieuw gebod
Fijn! Een poosje vakantie in de mooie omgeving van Ouddorp. Ik hoop dat je hier
kunt ontspannen en uitrusten. Misschien heb je wel examen gedaan of een
drukke tijd achter de rug. Zorgen over je eigen gezondheid of die van iemand die
je lief en dierbaar is. Andere dingen die je zo bezig kunnen houden, het kan
zoveel zijn. Als ik je een advies mag geven, ga eens op een stille avond naar het
strand. Luister naar het ruisen van de golven, snuif de zoute lucht op en verheug
je in je Schepper die dit alles zo mooi gemaakt heeft. Waar je met je
dankbaarheid naar toe mag, maar die ook je zorgen kent. Leg het maar in Zijn
handen.
Als je dan terugkomt in je vakantieverblijf is het goed om je Bijbel eens te pakken,
het Woord van onze God waarin Hij ons laat zien wie Hij is. Het thema van deze
zomergids is ‘liefde’. Is het je al eens opgevallen dat er ook in de Bijbel veel over
liefde geschreven wordt en dat op plaatsen waar we eigenlijk niet of weinig bij
stil staan? De tweede zendbrief van Johannes is zo’n gedeelte. Een heel klein
briefje van maar één hoofdstuk, maar zo vol van goede raad. Lees je mee?
2 Johannes
1 De ouderling aan de uitverkoren
vrouwe en aan haar kinderen, die ik in
waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar
ook allen, die de waarheid gekend
hebben;
2 Om der waarheid wil, die in ons blijft,
en met ons zal zijn in der eeuwigheid:
3 Genade, barmhartigheid, vrede zij
met ulieden van God den Vader, en van
den Heere Jezus Christus, den Zoon
des Vaders, in waarheid en liefde.
4 Ik ben zeer verblijd geweest, dat ik
van uw kinderen gevonden heb, die in
de waarheid wandelen, gelijk wij een
gebod ontvangen hebben van den
Vader.
5 En nu bid ik u, uitverkoren vrouwe,
niet als u schrijvende een nieuw gebod,
maar hetgeen wij gehad hebben van
den beginne, namelijk dat wij elkander
liefhebben.
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6 En dit is de liefde, dat wij wandelen
naar Zijn geboden. Dit is het gebod,
gelijk gijlieden van den beginne
gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt
wandelen.
7 Want er zijn vele verleiders in de
wereld gekomen, die niet belijden, dat
Jezus Christus in het vlees gekomen is.
Deze is de verleider en de antichrist.
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet
verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben,
maar een vol loon mogen ontvangen.
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet
blijft in de leer van Christus, die heeft
God niet; die in de leer van Christus
blijft, deze heeft beiden den Vader en
den Zoon.
10 Indien iemand tot ulieden komt, en
deze leer niet brengt, ontvangt hem niet
in huis, en zegt tot hem niet: Zijt
gegroet.

11 Want die tot hem zegt: Zijt gegroet,
die heeft gemeenschap aan zijn boze
werken.
12 Ik heb veel aan ulieden te schrijven,
doch ik heb niet gewild door papier en
inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen,

en mond tot mond met u te spreken,
opdat onze blijdschap volkomen moge
zijn.
13 U groeten de kinderen van uw
zuster, de uitverkorene. Amen.

Johannes (ook wel de apostel van de liefde genoemd) schrijft deze brief aan een
vrouw en haar kinderen. Wie ze was weten we niet. Wel blijkt uit het Grieks dat
ze een voorname vrouw moet zijn geweest. Johannes heeft haar en haar
kinderen lief. Niet alleen met een aardse oprechte liefde, maar ook met een
geestelijke liefde omdat ze verbonden waren in Christus. En ook omdat ze
verbonden zijn in de waarheid, zo lezen we in vers 2. Johannes wenst deze
vrouw en daarmee ons (want niets staat voor niets in de Bijbel) een hartelijke
gelukwens toe. ‘Genade, barmhartigheid, vrede zij met ulieden van God den
Vader, en van den Heere Jezus Christus, den Zoon des Vaders, in waarheid en
liefde.’ Hij bidt om genade, barmhartigheid en vrede in liefde en waarheid. Als
dat door God geschonken wordt, komen we niets tekort.
De oude Johannes komt met een diep liefdevol verzoek: ‘En nu bid ik u’. Een
bijzondere vraag. De oude apostel vraagt niet iets bijzonders voor zichzelf, maar
hij vraagt heel eenvoudig ‘dat wij elkander liefhebben’. En dat is geen nieuw
gebod, door al de eeuwen heen klinkt dit gebod. Zegt de Heere zelf niet door de
mond van Mozes in Leviticus 19 vers 18 ‘(..) gij zult uw naaste liefhebben als
uzelven; Ik ben de HEERE.’ En de Heere Jezus bevestigt dit gebod in Zijn
afscheidstoespraak (Johannes 15 vers 12) ‘Dit is Mijn gebod, dat gij elkander
liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.’ En waaruit bestaat die liefde dan?
Johannes zegt het in vers zes: ‘En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn
geboden.’ Onze liefde tot God en onze naaste blijkt uit onze gehoorzaamheid
aan Zijn geboden. En ook dat is niet nieuw, maar het wordt ons in heel de Bijbel
voorgehouden. Zegt de Prediker het ook niet in hoofdstuk 12: ‘Vrees God en
houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.’
Een belangrijke opdracht dus die de oude apostel liefdevol aan ons hart legt.
Een opdracht waar wij gehoor aan moeten geven. Vanuit onszelf onmogelijk,
maar er is hoop, want wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Moet
je belijden met de dichter van Ps. 119 (vers 13): ‘Hoe kleeft mijn ziel aan ’t stof!
Ai, zie mijn nood?’ Breng je nood bij Hem, Hij wil Zijn Liefde in je hart uitstorten!
Of mag je met diezelfde dichter het 18e vers meezingen?:
Doe mij op 't pad van Uw geboden treên;
Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen;
Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen.
Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen,
O HEER, naar Uw getuigenis alleen;
Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen.
A.K.
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Fietstocht Adullam
Op D.V. dinsdag 7 augustus hoopt comité Adullam gehandicaptenzorg weer een
fietstocht te houden. We hebben 2 routes, één van ongeveer 30 km en één van
50 km. De inschrijving is van 10.00-12.00 uur in Eben-Haëzer Preekhillaan 3 in
Ouddorp.
Het inschrijfgeld is:
€ 4,00 per volwassene
€ 2,50 per kind tot 12 jaar
€ 14,00 gezinskaart
In Eben-Haëzer is er een kleine verkoping met o.a. snoep, kruiden, groente, enz.
U kunt er ook koffie, thee, fris e.d. kopen, ook onderweg is er eten en drinken te
koop. Voor eventuele vragen kunt u bellen naar Hester Grinwis 0187-683244 of
06-19153606.
We hopen weer op vele fietsers die Adullam gehandicaptenzorg zo willen
steunen.

