Meditatie
“ZOEK UW KNECHT”

Psalm 119:176m.

Hier spreekt iemand, die de weg kwijt is geraakt en die zelf de weg niet meer
terug kan vinden. Hij vergelijkt zich met een schaap, dat van de kudde is
afgedwaald.
Wanneer een hond is verdwaald, dan kan hij meestal zelf het pad wel terug
vinden, maar een schaap staat in dit geval machteloos. Als een verdwaald
schaap niet wordt gevonden, dan is het een verloren schaap.
Wel nu, zo staat het met deze dichter. Hij kan wel afdwalen, maar de weg terug
vinden, dat kan hij niet. Daarom zegt hij: “Zoek uw knecht”. Als de hemelse
Herder Zijn schapen niet zoekt, zij moeten omkomen. Want zij kunnen wel
afdwalen, maar niet terugkeren. Zij kunnen wel vallen, maar niet opstaan. Wel
breken, maar niet opbouwen. Scheuren, maar niet verbinden.
Wat is de zaligheid anders dan een zaak van Gods zoekende liefde? Voor de
eerste maal, voor de duizendste maal. Zo dikwijls als zij God verlaten, zo
dikwijls moeten ze weer worden gezocht. En als de Heere hen zelf niet uit de
nood haalt, waarin zij zichzelf geworpen hebben, dan wordt het omkomen.
Omkomen, indien de zoekende liefde Gods er niet aan te pas komt. En dat
ondanks al wat ze eens mochten ondervinden. Want deze psalmdichter was
geen vreemdeling onder de kudde Gods en geen vreemdeling in de ogen
Gods. Hij noemt zich immers “Uw knecht”?
Verloren, buiten Gods zoekende liefde. Wat wordt dit weinig beleefd. Velen
hebben er genoeg aan, dat ze eens één en ander ondervonden. Ze steunen
daarop. Zou het dan wel waar zijn geweest? Want de echte schapen leren
immers meer en meer hun verlorenheid kennen? En naar mate dat de kennis
van het dwaalzieke hart toeneemt, beseffen ze al meer dat ze moeten gezocht
en gevonden worden.
Daarom is de bede om van de grote Herder der schapen gevonden te worden,
een teken van leven. De dood vraagt niet naar een zoekend God. In tegendeel,
de dood zegt: “Wijkt van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust”.
Kent u ook iets van dat leven, lezers? Verloren, indien de zoekende liefde
Gods zich niet over u ontfermt, zelfs na ontvangen genade? Verstaat u dat?
Het is een zaak van zoekende liefde. En dat zoeken Gods, dat is nu juist het
werk van de Borg, Christus. Hij moest even diep neerdalen als Zijn schapen
verloren lagen. Hij moest de voetstappen van die afgedwaalde schapen volgen,
van het punt af waar zij de herder verlaten hebben, totdat Hij ze vond in de
diepten van de angsten der hel, die hen alle troost deed missen. Zo diep moest
Hij zich vernederen. Anders kon Hij de zoekende Borg niet zijn. In die afgrond
vond hij ze dodelijk verwond en afschuwelijk verminkt, alsook machteloos om
zichzelf te redden. Hij moest ze naar de kudde dragen in Zijn borgtochtelijke
armen.
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Wie dat verstaat, die heeft Hem nodig in Zijn vernedering en in Zijn verhoging.
Dus een hulpeloze, dat moeten we zijn en steeds maar worden. Een voorwerp
van zoekende liefde des Heeren. Al wat de mens anders is, dat is hij teveel.
(ds. F. Bakker).

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:
Vrijdag 24 augustus
13.30 uur:
Ds. D. Zoet, huwelijksdienst bruidspaar Mastenbroek-Klink
Collecte: kerkvoogdij
Zondag 26 augustus
9.30 uur:
Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Vrijdag 31 augustus
14.00 uur:
Ds. D. Zoet, huwelijksdienst bruidspaar Tanis-Verkroost
Collecte: kerkvoogdij
Zondag 2 september
9.30 uur:
Ds. D. Zoet, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 M.A.F., 3 aflossing kerk
Woensdag 5 september
19.00 uur
Ds. D. Zoet, dienst voor de School met de Bijbel ‘Koningin
Beatrix’
Collecten: 1 School met de Bijbel, 3 verenigingsgebouw EbenHaëzer
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Overige bijeenkomsten:
Vrijdag 24 augustus:
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Doopzitting
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 25 augustus: Zomermarkt
Maandag 3 september: Censura Morum en Avondmaalsgezelschap
Dinsdag 4 september: Kerkenraad
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)
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
Voor u gelezen – Gave van God
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is
Gods gave. (Efeze 2:8).
God wordt nimmer moe om steeds weer opnieuw Zijn Evangelie te zenden en
ons Zijn Christus voor te houden. Ook al heeft Hij Hem ons reeds meermalen
voorgehouden. En als wij nu gevoelen, dat het bij ons uit en voorbij is, dan
brengt Hij ons met Zijn liefde tot erkentenis, voert ons met Zijn Christus tot het
geloof. En weet door Zijn Woord en Zijn Geest, als ook door allerlei
omstandigheden, ons op zeer liefelijke wijze zo te leiden, dat wij als het ware
naar buiten moeten uit onze tent, uit onze donkere binnenkamer, waar wij
trouwens ook niets zien van de heerlijke schepping door Zijn genade. Hij leidt
ons naar buiten, opdat wij ook eens de sterren tellen! Dan zinken wij weg, want
wij hebben immers God niet geloofd. Wij hebben niet geloofd die God, Die ons
evenwel niet door Zijn machtige werken verpletterd heeft. Wij hebben niet
geloofd dat Hij ons wel kan zalig maken zonder onze werken. Ons ook zalig
gemaakt heeft en zalig maken zal in Zijn Christus. Dan ondervinden wij ook in
heilige vrede en door verzekering van de Heilige Geest, dat Hij ons tot Zijn
heilige en rechtvaardige deelgenoten der heerlijkheid gemaakt heeft. En wij
zien ook hier en daar, ja overal in Zijn Woord, bij een terugblik op onze
levensweg, dat Hij gezegd heeft: Ik ben die God, Die u van de moederschoot af
gekend heb. Ik heb u tot Mij getrokken uit louter genade en barmhartigheid. U
zult alles beërven. Ik zal ook uw God blijven, en gij zult Mijn volk blijven.
Tenslotte
Als deze kerkbode verschijnt dan zijn de vakanties al weer bijna voorbij. Velen
uit ons midden verbleven elders om wat rust te zoeken voor het lichaam na
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gedane arbeid. We hopen dat velen die rust ook hebben gehad en dat gunnen
we een ieder van harte. Groter is echter als we hier in beginsel iets hebben
gesmaakt van die rust die erover blijft voor Gods volk. Die vinden we alleen in
de Rustaanbrenger Christus. Opnieuw hebben we moeten ervaren dat de dood
niet met vakantie gaat. Ook in deze vakantieperiode
eperiode hebben we de gang
moeten maken naar de begraafplaats. We hebben hier geen blijvende stad
maar mag het voor ons allen gelden dat wij de toekomende stad zullen zoeken.
Hoewel we op deze aarde zijn, moet onze wandel in de hemel zijn, waar
Christus is.. Verwondering en dankbaarheid mag er zijn dat na een lange
periode van droogte de aarde weer bevochtigd is door een milde regen. De
natuur is er door verkwikt en wat zo doods leek komt weer tot leven. Het heeft
ook een geestelijke betekenis. We denken aan Psalm 84:3 (berijmd):
Welzalig hij die al zijn kracht
En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hen de hete middagzon
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,
En stort op hen een milden regen,
Een regen die hen overdekt,
Verkwikt, en hun tot zegen strekt.
Geliefde gemeente, we hopen elkaar weer op de gezette tijden te ontmoeten
onder de verkondiging van Gods Woord. Alleen dat Woord kan ons wijs maken
tot zaligheid. Laat uw plaats dan ook niet leeg want het geloof is uit het gehoor.
En daarvoor moeten we op de plaats zijn waar de bediening van de verzoening
plaatsvindt. Het is de werkplaats van de Heilige Geest.
Een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad.

Van de diaconie
Collecte stichting M.A.F.
D.V.
2
september
zal
de
diaconiecollecte bestemd zijn voor
stichting MAF. Stichting MAF leidt al
jaren piloten op, om hulp met
vliegtuigjes te kunnen bieden in
onherbergzame gebieden in 25 landen. Dit doen vanuit de onderstaande
missie en visie. Mogen wij deze collecte
llecte van harte aan u aanbevelen?
Visie: Gods Woord en Liefde brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen
wereldwijd. Deze woorden worden vanuit MAF breed ingevuld. Bij Gods Woord
wordt, naast de Bijbel zelf, ook gedacht aan de bouw van kerken, het
ondersteunen
unen van evangelisten, het vertalen van de Bijbel in de landstaal en
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het opleiden van kerkelijk medewerkers. Bij Gods Liefde wordt gedacht aan het
geven van ondersteuning voor geestelijke en lichamelijke noden, vanuit het
Bijbelse gebod “hebt uw naaste lieff als uzelf”. Dit vertaalt zich o.a. in
voedselhulp, medische hulp, ontwikkelingshulp en scholing.
Missie: MAF’s vliegdiensten mogelijk maken door uitzending van Internationale
Staf en door financiële ondersteuning. MAF heeft geen ontwikkelingswerkers,
leraren,
aren, kerkleiders, artsen of verpleegkundigen in dienst. Dat betekent dat zij
voor het realiseren van haar visie haar activiteiten ten dienste stelt aan derden.
derd
Wereldwijd maken meer dan 1000
00 grote en kleine organisaties gebruik van
vliegdiensten van MAF. MAF Nederland heeft als taak om door middel van
voorlichting en fondsenwerving de internationaal inzetbare staf en de financiële
middelen om het vliegen mogelijk te maken, te vergroten.
Collecte Basisschool “Koningin Beatrix”
D.V. woensdag 5 september zal er weer een
kerkdienst gehouden worden. In deze speciale
dienst zal er bijzondere aandacht zijn voor onze
School met de Bijbel “Koningin Beatrix”. In deze
dienst zal ook de eerste collecte bestemd zijn voor
de basisschool. We willen deze van harte bij u aanbevelen.

Algemene berichten
Maandag 3 september: Censura Morum
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 9 september
zal maandag 3 september van 19.15-19.45
19.45 uur Censura Morum gehouden
worden in de consistoriekamer.
Maandag 3 september: Avondmaalsgezelschap
Maandag 3 september a.s. zal ook avondmaalsgezelschap worden gehouden,
aanvang 20.00 uur. Deelnemers aan de bediening van het Heilig Avondmaal
en andere belanghebbenden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd.
Inloop met koffie om 19.45 uur.
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
haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx

Catechisatie
Zaterdagmorgencatechisatie
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Op D.V. zaterdagmorgen 29 september a.s. willen we weer een aanvang
maken met de catechese voor de gehandicapten. We zien er naar uit om jullie
weer te ontmoeten op de gebruikelijke tijd om 10.00 uur in het
verenigingsgebouw Eben-Haëzer aan de Preekhillaan 3. We vervolgen de stof
uit het boekje van Andrea van Hartingsveld-Moree met de titel ‘Leert van Mij’
(Komt kinderen! – Deel 1). We beginnen op bladzijde 63 met het onderwerp: “In
de kerk wordt avondmaal gehouden”. Op een eenvoudige wijze hopen we met
elkaar de onderwerpen te behandelen. Samen bezig te zijn met de dingen van
Gods Koninkrijk zoals dat ook op zondag in de kerk mag plaatsvinden. De
zaterdagmorgencatechisatie is met name voor hen bedoeld die een zmlkschool of een dagverblijf bezoeken. De indeling van de morgen is zoals jullie
gewend zijn en we beginnen gezellig met een kopje koffie, thee of frisdrank.
We vragen de ouders de catechese te stimuleren bij de bedoelde jongeren en
u mag ook zelf als ouder meekomen als er begeleiding nodig is. We hopen de
vertrouwde gezichten weer te mogen zien en natuurlijk zijn nieuwelingen van
harte welkom. Als er behoefte is aan een gesprek bij een nieuwe aanmelding,
dan hoor ik dat graag. We maken dan een afspraak. En daar zien we met
verlangen naar uit dat meerderen uit de gemeente de catechese zullen volgen.
We weten dat het voor de ouders een opgave is, maar u hebt de belofte
gedaan bij de doop dat u uw kind(eren) naar uw vermogen zult onderwijzen, te
doen en te helpen onderwijzen. D.V. tot ziens!

Verenigingen
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen.
Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Zondagsschool ‘’t Mosterdzaadje’
Op 2 september hoopt de zondagsschool weer te beginnen, we hopen dan alle
kinderen weer in gezondheid te mogen ontmoeten, neem gerust een vriendje of
vriendinnetje mee.
De Psalmen en de teksten worden weer geleerd volgens het rooster wat ze op
deze zondag uitgereikt krijgen.
Ouders, wilt u erop toezien, of help uw kind met het leren van de Psalmen en
de teksten, het is zo belangrijk om in ons leven de Psalmen te kennen, we
kunnen er alles in vinden zoals troost, bemoediging, blijdschap, vermaningen
en noem maar op. De Psalmen kunnen ons helpen om ons tot de Zaligmaker
te brengen, en dat willen we onze kinderen toch niet onthouden.
Ook willen we vragen of de kinderen hun Psalmboekje mee willen nemen naar
de zondagsschool, niet iedereen kent alle Psalmen die gezongen worden, het
komt regelmatig voor dat de helft van de kinderen maar meezingt omdat de
rest geen Psalmboekje bij zich heeft.
Jongens, meisjes en ouders we hopen als bestuur en leiding de komende tijd
weer te mogen vertellen uit de Bijbel, waar we in elke vertelling heen mogen
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wijzen naar Die Ene grote Borg en Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Graag
verwelkomen we alle kinderen op onze zondagsschool.

Puzzelhoekje
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Psalmen
De komende tijd gaat het over de Psalmen. Dit keer een puzzel over de
berijmde Psalmen. Dat zijn de Psalmen die we zingen.
Wat zingen we ze vaak hè; in de kerk, op school, op de zondagsschool, op de
club… Sommige Psalmen ken je heel goed. Psalm 81:12 is bijvoorbeeld denk
ik voor alle kinderen de Psalm die je het eerst leerde. Maar ook psalmverzen
als ‘God heb ik lief’ en ‘Looft den Heer’ want Hij is goed’ zijn heel bekend bij
veel jonge kinderen.
Op school leren jullie best veel onbekende Psalmen. Moeilijk soms hè, die
onbekende melodieën. Maar… de tekst zing je daardoor soms nog beter dan
bij bekende Psalmen.
Heb je misschien een lievelingspsalm? Als je in de kerk zit en je ziet deze
Psalm op het bord staan, word je dan blij? Of geef je bijv. altijd die ene Psalm
op op school of de zondagsschool als je mag kiezen? Dat is heel bijzonder!
Probeer deze Psalm eens bewust te lezen en denk er eens over na: Waarom is
dit eigenlijk mijn lievelingspsalm? Komt het door de heerlijke melodie of gaat
het echt om de inhoud? Dat je bijvoorbeeld de Heere aanbidt en looft omdat Hij
zo goed en genadig is, ook voor jou! Of bijvoorbeeld die Psalm die je met je
familie zong toen je ziek was of een ongeluk had gekregen of bijv. geopereerd
moest worden… Misschien is die je wel heel dierbaar.
Zing je ook Psalmen in het gezin? De Psalmen die je moet leren bijvoorbeeld
met elkaar na het eten… De ouderen leren ze zo weer en de jonge kinderen
vinden het vaak heel mooi om al die anderen aan tafel te zien zingen. En ze
leren zo gelijk ook al een beetje de Psalmen. De Heere ziet het zo graag als we
Hem met elkaar op die manier dienen.
Waarom zingen we eigenlijk Psalmen?
Augustinus zei eens: Psalmen zingen, dat is twee keer bidden. Hij bedoelde er
waarschijnlijk mee dat zingen een heel krachtig middel is om in alle
omstandigheden van het leven aan de Heere te vertellen wat er leeft in je hart:
Blijdschap, verdriet, zorgen, angst, vragen over zonde en genade, vergeving.
De Heere heeft de Psalmen gegeven door veel dichters. Eén daarvan is David.
Hij schreef ze, zodat de Levieten in de tempel tot eer van de Heere konden
zingen. Maar er zijn ook boetpsalmen. Deze Psalmen gaan over de zonden.
Door ze te zingen, erken je de schuld door de zonde en vraag je de Heere om
vergeving over alles wat verkeerd is gegaan.
Ik denk trouwens nog aan een mooi voorbeeld uit de Bijbel: Paulus en Silas. Zij
zingen Psalmen in de nacht. En dat terwijl ze de avond ervoor gegeseld zijn en
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veel pijn hebben. Hoe kun je met zoveel pijn nu zingen? Dat doe je toch alleen
als je blij bent?
Nee, deze apostelen lijden pijn, maar loven toch de Heere. Ze lijden, omdat ze
de Heere Jezus lief hebben. Maar ze weten: De Heere Jezus heeft Zelf ook
heel erg veel pijn geleden om mij zalig te maken. En daarom kunnen ze nu
toch zingen. Door Zijn kracht!
We wensen je niet dezelfde pijn en het lijden toe, maar wel iets van het leven
van Paulus en Silas… zij zongen terwijl alles om hen heen zo slecht leek te
gaan. De Heere kan ook jou in moeilijke tijden heel veel steun en kracht geven
als je Psalmen gaat zingen. Je eert er de Heere mee en Hij geeft je erdoor
kracht!
Puzzel 954
De ontbrekende woorden komen uit de berijmde Psalmen. Zoek ze op in de
genoemde psalmversjes en vul ze in. De eerste letters vormen dan een
tekstgedeelte – dat is de oplossing om in te leveren. Deze tekst vind je in het
laatste hoofdstuk van de eerste zendbrief van de apostel Johannes.
Eindantwoorden:
951: Horizontaal: 3. Zalig; 6. Mond; 9. Rein; 10. Schare; Verticaal: 1. Kaars; 2.
Discipelen; 4. Loon; 5. Arm; 7. Dorst; 8. Licht.
952: 1D; 2G; 3E; 4F; 5C; 6H; 7B; 8A.
Inleveren:
De puzzels 953 en 954 graag inleveren voor D.V. donderdag 6 september
2018 (via onze brievenbus of puzzel@hhgouddorp.nl)
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Vacature: Kinderwerkster Den Helder (0,2 fte)
Voor het kinderevangelisatiewerk in Den Helder zijn wij op zoek naar een
kinderwerkster. Dit evangelisatiewerk vindt plaats onder verantwoordelijkheid
van de kerkenraad van de HHG te Den Helder.
Profiel:
Je bent een kinderwerkster die hart heeft voor kinderen die niet of nauwelijks
van de Bijbel weten. Het is je verlangen dat deze kinderen de Heere Jezus
leren kennen en liefhebben.
Wij vragen:
o Bij voorkeur een afgeronde PABO-opleiding
o In staat om aan te sluiten bij het begripsniveau en taalgebruik van
buitenkerkelijke kinderen
o Bij voorkeur ervaring in kinderwerk en/of kinderevangelisatie
o Iemand die belijdend lid is van de HHK
o Flexibele inzet en bereidheid om wekelijks aanwezig te zijn bij de kinderclub
in Den Helder
Hoofdtaken:
o Het leiden van de wekelijkse Kinderclub (vertellen Bijbelverhaal, verwerking)
o Onderhouden van contacten met ouders, gemeenteleden en betrokkenen
rondom het kinderwerk
o Aansturen van vrijwilligers die ondersteunen bij het kinderwerk
o (Mee)organiseren van de jaarlijkse VakantieBijbelweek
o Administratieve taken die gerelateerd zijn aan het kinderwerk
Wij bieden:
o Salariëring conform cao kerkelijk werkers HHK
o Reiskostenvergoeding
Interesse en solliciteren:
Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met dhr. G. van
Belzen (gvanbelzen84@gmail.com).
We zien je schriftelijke reactie, voorzien van CV, graag per post of email
tegemoet voor D.V. vrijdag 7 september aanstaande. Sollicitatiegesprekken
vinden D.V eind september plaats in Den Helder.
We zien je schriftelijke reactie, voorzien van CV, graag per e-mail of per post
(Vendelier 51-d, 3905 PC Veenendaal)
tegemoet voor D.V. 15 november a.s.
Het opvragen van referenties bij de kerkenraad maakt onderdeel uit van de
procedure.
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