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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.
Romein 14:19
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 Meditatie
Het Woord centraal
“En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat
gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats,
totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.”
(2 Petr. 1:19)
Winterwerk
We staan voor een nieuw winterseizoen. Verenigingen komen samen, clubs
worden gehouden. Catechisaties worden gegeven. Er is doordeweeks weer veel
te doen. Centraal bij dit alles staat het onfeilbare Woord van God.
In deze mediatie staan we erbij stil wat de apostel Petrus daarvan zegt. Hij
waardeert dit Woord hoog. En Hij geeft aan hoe wij ermee hebben om te gaan.
Wanneer Petrus zich voor de tweede maal in briefvorm richt tot de verstrooide
Joden, dan is het einde van zijn leven dichtbij. Als apostel, is hij uitgegaan om
het Woord van Zijn Heere bekend te maken. Van dat Woord heeft hij gesproken,
van dat Woord heeft hij ook geschreven, zoals hier in zijn tweede zendbrief.
Daarin schrijft hij: Wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is. Het gaat
om het Woord. Waar het Woord des Konings is, daar is heerschappij.
Een zeer vast Woord
Het profetische Woord is zeer vast. Dat komt omdat dit Woord van Goddelijke
oorsprong is. Petrus schrijft in vers 21: Want de profetie is voortijds niet
voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de
Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Het is niet het Woord van
een mens, ook niet een Woord naar de mens, maar wel een Woord voor de
mens. Dat is een grote zaak. Dat God een Woord heeft voor ons diep gevallen
mensen, die zich van nature niet bekommeren om de Heere.
Eigenlijk staat er: Wij hebben het profetische Woord, dat des te vaster is. Petrus
wil daar mee zeggen: Het profetische Woord is in zichzelf al zeer vast. Maar juist
door de vervulling van dit profetische Woord wordt de vastheid ervan bevestigd.
Hoeveel profetieën hebben door de loop der eeuwen haar vervulling inmiddels
verkregen? Talloze voorbeelden zijn er te noemen. De grootste vervulling is de
komst van Gods Zoon, als het Vleesgeworden Woord. Het hele Oude Testament
heeft van Zijn komst gesproken. Al de profeten en gelovigen onder het Oude
Verbond hebben naar Hem uitgezien. En Hij is gekomen, zodat we kunnen
zeggen dat in Christus het profetische Woord heerlijk is vervuld. En daarom heeft
Petrus alle reden om te schrijven, dat het profetische Woord des te vaster is.
Hij heeft daar ook nog een andere reden voor. Een heel persoonlijke. Dat heeft
te maken met hetgeen Petrus heeft mogen ervaren op de berg der verheerlijking
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(vers 17 en 18). Samen met Jakobus en Johannes is hij getuige geweest van de
stem van de Vader: Deze is mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn
welbehagen heb. Daarin klonk het profetische Woord uit Psalm 2 en uit Jesaja
42 door: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd (Ps.2). Ziet, Mijn Knecht,
Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft (Jes. 42). Het
is alsof de Vader wilde zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld.
Wij hebben het profetische Woord, dat des te vaster is. Ja, des te vaster. Want
het is Pinksteren geweest. En wat zei Petrus op die grote Pinksterdag? Deze zijn
niet dronken, gelijk gij vermoedt. Maar dit is het, wat gesproken is door de profeet
Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn
Geest op alle vlees.
Zo heeft Petrus steeds weer opnieuw de vastheid van het profetische Woord
mogen zien en ervaren in zijn leven, doordat de Heilige Geest hem daarbij
bepaalde.
Wij hebben, zo mag Petrus met al Gods volk belijden. Wij hebben. Die ‘wij’ zijn
vergankelijke mensen. Alles van die mens zelf is even wankel en onvast. Dat
geldt van zijn woorden, dat geldt ook van zijn leven. Alle vlees is gras. Het gras
verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.
En dit is het Woord dat onder u gesproken is, en dat, als de Heere het geeft, ook
het komende winterseizoen in alle toonaarden mag worden verkondigd.
Gegrepen door het Woord
Wij hebben in zeker opzicht meer dan Petrus had. Wij hebben namelijk niet
alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. Wij hebben Gods
Woord. Tenminste, dat mogen we toch wel veronderstellen? Dat er niemand is
in de gemeente die geen Bijbel heeft. Dat is op zichzelf beschouwd rijk en groot.
Maar niet genoeg. Want het komt er niet zozeer op aan dat wij het Woord
hebben, maar dat het Woord ons heeft. Ons heeft gegrepen, zodat we er niet
meer van kunnen los komen. Hoe dat gaat?
Vroeger was u het, die het Woord las. Maar toen ging het Woord u lezen. Het
ging u voorlezen wie u bent in Gods heilig oog. Het wees u aan als een zondig
en schuldig mensenkind. Gij zijt die man. En u moest het beamen, omdat de
Heilige Geest u overtuigde van de waarheid van Gods getuigenis over uw leven.
In de nacht van verlorenheid bepaalde de Heilige Geest u bij het in het Woord
aangewezen Middel, om de straf te ontgaan en tot genade te komen. Hij onthulde
Christus, Die ligt ingewikkeld in de bladzijden van het Woord, en Hij werd u
geschonken als een volkomen Zaligmaker. Wat wordt Gods Woord je in die weg
dierbaar. Omdat je in dat Woord het vleesgeworden Woord - Christus Jezus hebt mogen ontmoeten en omdat je daarin het liefdeshart van de Heere hebt
horen kloppen. Dan wordt het: Ik roem in God; ik prijs ‘t onfeilbaar Woord, ik heb
het zelf uit Zijnen mond gehoord. En dat ligt eeuwig vast, omdat het vastligt in de
eeuwige God. Dan klinkt het niet triomfantelijk, maar met diepe verwondering: Ik
heb - Wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is. Mag u het al nazeggen
en meezeggen?
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Een goede raad
Petrus geeft de lezers van zijn brief een goede en wijze raad mee: En gij doet
wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats.
Deze raad is niet overbodig. Want van nature slaan wij geen acht op Gods
Woord. Wij leven er aan voorbij. De Bijbel gaat pas werkelijk voor ons open, als
we de stem van de Heere erin hebben gehoord door de Heilige Geest. Want dan
gaan we verstaan dat het de Heere is, Die door Zijn Woord tot ons wil komen.
Ook door de prediking van dat Woord. Ja, als de Heilige Geest dan niet alleen
het Woord voor ons hart opent, maar ook ons hart voor het Woord, dan vergaat
het ons net als Lydia. De Heere had haar hart geopend, zodat zij acht nam op
hetgeen van Paulus gesproken werd.
En dat is nu niet slechts één keer nodig, maar steeds weer en steeds meer. Ook
na ontvangen genade blijft de indachtmakende werking van Gods Geest nodig,
om acht te mogen slaan op Gods getuigenis. Om steeds dieper te mogen afdalen
in de goudmijnen van Gods Woord. Dat is iets wat wij onszelf niet kunnen geven.
Het is een gave van God. Maar dat betekent niet dat het ons ontslaat van onze
verantwoordelijkheid en van de plicht om, zoveel als in ons vermogen ligt, acht
te slaan op Gods Woord. Om te komen onder dat Woord, ’s zondags en
doordeweeks. Op de verenigingen, de catechisatie, de Bijbelkring, etc..
De Heere Jezus sprak immers Zelf: Onderzoekt de Schriften, want die zijn het,
die van Mij getuigen. Mogen we elkaar daarom eens de vraag stellen: Hoe bent
u, hoe ben jij, hoe ben ik, bezig met Gods Woord? U leest het toch wel? Denkt u
er dan nog wel eens over na, of hebt u aan het lezen alleen genoeg? Vraag altijd,
als u Gods Woord leest, of de Heilige Geest Zich wil voegen bij dat Woord en u
wil helpen bij het lezen ervan.
Gods Woord wil immers een kracht Gods tot zaligheid zijn. Zoals de bladeren
van de Boom des Levens tot genezing waren, zo kunnen ook de bladeren van
de Heilige Schrift tot genezing zijn voor onze ziel. Laten we daarom toch grote
en hoge verwachtingen van dat eeuwig zekere Woord! Vanwege de God van dat
Woord!
Een belangrijke aanwijzing
Petrus geeft ook nog een aanwijzing, hoe wij acht hebben te geven op het
Goddelijk getuigenis. Wij moeten er acht op geven, als op een licht, schijnende
in een duistere plaats. De apostel gebruikt hier het beeld van een lamp, van licht,
dat schijnt in de duisternis. Het woord dat in de grondtaal voor ‘duister’ wordt
gebruikt, heeft een negatieve klank. Het betekent: vervuild. Zo ziet ons leven er
uit, sinds dat wij God hebben verlaten. Toen zijn wij uit het licht, terecht gekomen
in de duisternis. We hebben ons bevuild met de zonde. Die vuilheid zien wij
echter niet, tenzij de Heilige Geest komt. En gebruik makend van het licht van
Gods Woord ons daaraan gaat ontdekken.
Dan wordt alles anders. Dan kunnen we ons niet langer mooier voordoen. Dan
wordt de vuilheid van mijn bestaan aan het licht gebracht. Dan gaat er licht vallen
over mijn val en ongehoorzaamheid. En het wordt de beleving: Wee mij, ik verga.
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Maar nu het wonder, het licht wordt afgebogen en naar Boven gericht. Naar de
troon van de Rechter, voor Wie wij niet kunnen bestaan. Maar ook naar het Lam,
dat in het midden van de troon is. En er klinkt een stem van binnen: Zie, het Lam
Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En het wordt licht. Licht in de ziel.
Vanwege Hem, Die het licht der wereld is.
Lezer, lezeres, heeft Gods Woord zo wel eens geschenen in uw harten en
levens? Niet alleen ontdekkend, maar ook vertroostend? Dan heb je Gods
Woord als een helder licht bevonden. Als een licht, schijnende in een duistere
plaats.
Het Woord schijnt!
Let er eens op dat er niet staat, dat dit licht geschenen heeft. Er staat: schijnende.
Het is niet een eenmalig, maar een voortgaand gebeuren. Dat voortdurende
schijnen van het licht van Gods Woord en Geest is steeds weer nodig in het
leven der genade. Als daar de tijden van ingezonkenheid zijn, wanneer de twijfel
toeslaat en de bange vraag opkomt - zou het wel echt zijn geweest? -, dan wil
de Heere op Zijn tijd opnieuw komen tot Zijn volk met de vriendelijke stralen
vanuit Zijn Woord. De Heilige Geest doet het licht op de juiste bladzijde vallen
en zegt: Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Ofschoon deze vergate,
zo zal Ik u toch niet vergeten. Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd.
Lezer, lezeres, als we nu tegenover het heerlijke licht van Gods Woord het
sfeerlicht van de wereld, het dwaallicht van de duivel, en het kunstlicht van ons
eigen hart zetten, moeten we dan niet Petrus nazeggen: Gij doet wel, dat ge
daarop acht hebt. Op Gods Woord alleen en anders geen. Niets kan haar glans
verdoven!
Wat is het vooruitzicht schoon
In het leven van Gods kinderen is er een heerlijk ‘totdat’. Totdat de dag aanlichte,
en de morgenster opga in uw harten. In het Oude Oosten was het gebruikelijk
dat de huislamp, die bij het invallen van het donker was aangestoken, de hele
nacht bleef branden, tot het aanbreken van de dag. Lezer, lezeres de dag is
gekomen. Want toen Christus naar deze aarde kwam brak de dag van het heil
aan. Toch moeten we van die dag zeggen: De morgenstond is gekomen en nog
is het nacht. Nee, dat ligt niet aan Christus, Die als een Licht zo schoon, is
gedaald van ‘s hemels troon. Dat ligt aan Gods kinderen zelf. Er is nog zoveel
duisternis in hen overgebleven. Zij brengen zelf door hun zonden, duisternis en
zwarte schaduwen over de ziel. Er is geen doorkomen en geen overkomen aan.
Maar zo is het niet voor Hem. Steeds opnieuw zoekt Hij Zijn Kerk op met Zijn
Woord. Steeds weer zorgt Hij ervoor dat er wordt gesproken naar het hart van
Jeruzalem. Totdat. Ja, totdat.
Eenmaal komt de dag. De grote Dag. De Dag van Christus’ tweede komst. Dan
zullen alle schaduwen voorgoed wegvlieden en zal het licht van de eeuwige
morgen aanbreken. Dan zal Christus als de blinkende Morgenster eeuwig
schijnen in de harten van al de Zijnen. Lezer, lezeres, het wacht nog op die Grote
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Dag van Christus wederkomst. Want dat zal de laatste vervulling zijn van het
profetische Woord, dat zeer vast is. De tijd begint op te korten, de morgengloren
van die Dag, worden in de tekenen der tijden zichtbaar. O volk van God, dat wij
dan die Dag zouden verwachten met een groot verlangen.
Want op die dag komen we aan in de Lichtstad hierboven. Daar in het hemelse
Jeruzalem zal geen nacht meer zijn. Totdat de dag aanlichte, en de Morgenster
opga in uw harten. Tot die jongste dag, of zo eerder onze sterfdag, is er een
wandelen bij het licht van de kandelaar van Gods Woord. Maar als die dag
aanbreekt, dan zal Hij worden gezien van aangezicht tot aangezicht.
Waarschuwing!
Als u nog onbekeerd bent wordt u gewaarschuwd. Als de Bijbel voor u niet meer
is dan een dode letter, als u volhardt in de duisternis van uw zondaarsbestaan,
dan moeten we u zeggen: U reist de eeuwige nacht tegemoet. Die nacht komt.
Het ‘totdat’ van Christus tweede komst, het ‘totdat’ van uw sterven, zal dan voor
u geen eeuwig licht brengen, maar een eeuwige nacht.
Hier leerde u nooit acht slaan op Gods Woord, hier was u er nooit werkzaam
mee, maar dan zult u het zijn. Dan zult u terugdenken aan de hoofdstukken, die
vader aan tafel heeft voorgelezen, die hoofdstukken, die je zelf hebt gelezen, en
al die gedeelten die je hebt horen bepreken. Dan zal het echter niet meer zijn tot
zaligheid. Dan zal het strekken tot meerdere rampzaligheid.
O zondaar, laat u nog waarschuwen! Dat het Woord van God het komend
winterseizoen voor u en jou zou mogen zijn een reuke des levens ten leven. Wij
roepen u en jou toe: Heb niet eerder rust voordat de gezegende stralen van de
Morgenster zijn opgegaan in uw hart. Dan staat het Woord in het middelpunt. En
wordt de God van het Woord en het vleesgeworden Woord het centrum van je
leven.
ds. D. Zoet

 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 9 september
9.30 uur:
Ds. D. Zoet, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur:
Ds. D. Zoet, nabetrachting Heilig Avondmaal
Collecten: 1 SDOK, 3 aflossing kerk
Woensdag 12 september
19.30 uur:
Ds. D.Zoet, Bijbellezing
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
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Zondag 16 september
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk, Loon op Zand
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk
Vrijdag 21 september
13.30 uur:

Ds. D. Zoet, huwelijksdienst bruidspaar Grinwis-Groeneveld
Collecte: kerkvoogdij

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.

Overige bijeenkomsten:
Dinsdag 18 september Contactmiddag
Aanvang 14.30 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)
Geluidsbestanden
van
de
kerkdiensten
kunt
u
opvragen
via
preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. 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.

 Vreugde en verdriet
Algemeen
Onze gedachten gaan uit naar allen die te maken hebben met ziekte, noden en
zorgen. Wat kan er soms aan onze levensboom worden geschud. We schenen
sterk, maar zijn zo zwak. Natuurlijk weten we allen dat de Heere een mens in
één wenk zijn broosheid kan leren. Maar als het aan onszelf komt, wordt het zo
anders. Dan wordt hetgeen we verstandelijk wisten, persoonlijk ondervonden.
Dan wordt theorie praktijk. Dan komt het er ook zo op aan of wij een Toevlucht
hebben leren kennen in dit leven. Want we kunnen met de mond roemen van de
Heere. Maar het moet er maar op aan komen. Dan blijkt of het waarheid is in ons
binnenste. De dichter van Psalm 59 mocht er vanaf weten. Van harte wensen
we allen met ziekten en zorgen diezelfde ondervinding toe.
Ik zal, omdat G' in bange dagen
Mijn toevlucht waart, van U gewagen;
Van U, mijn sterkte, zij mijn zang
En snarenspel, mijn leven lang.
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Ik heb in nood, aan God verbonden,
In Hem mijn hoog vertrek gevonden;
In God, wiens goedertierenheid
Zich over mij heeft uitgebreid.

 Uit de pastorie
Catechisaties
De catechisaties zullen D.V. in de week van zondag 30 september weer
beginnen. We komen aan het begin van het seizoen eerst gezamenlijk bij elkaar
voor een startavond. Deze wordt voor alle catechisanten gehouden op D.V.
maandag 1 oktober. Verdere gegevens hierover krijgen jullie nog. Ook zullen
jullie in de laatste week van september een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Samen met de heer Speksnijder zie ik ernaar uit om jullie (weer) te ontmoeten.
Belijdeniscatechisatie
De voorbereidingen voor het komende winterseizoen zijn in volle gang. In
oktober zal er zo de Heere geeft ook weer belijdeniscatechisatie worden
gegeven. Graag doen we hieraan voorafgaand een hartelijke oproep om in
biddend opzien tot de Heere de vraag te stellen of de Heere het waard is om in
uw leven beleden te worden. Het antwoord daarop moeten we allereerst zoeken
in Gods Woord, biddend om het licht van Zijn Heilige Geest. Wie is Hij voor u en
wie bent u voor Hem?
Het is geen vanzelfsprekende zaak om belijdenis af te leggen. Maar laat het ook
geen vanzelfsprekendheid zijn om het niet te doen. Van harte wens ik u toe dat
de Heere u in de klem zal nemen.
Wie het op prijs stelt om een pastoraal gesprek met mij te hebben over het doen
van belijdenis nodig ik hier graag voor uit. Tot slot is het goed om te weten dat
het volgen van belijdeniscatechisatie niet betekent dat u vanzelfsprekend ook
openbare geloofsbelijdenis aflegt. Wie worstelt met vragen rondom openbare
geloofsbelijdenis wil ik graag aansporen om wel de belijdeniscatechisatie te
volgen, in de wetenschap dat de Heere dit juist ook gebruiken kan en wil om over
deze vragen meer duidelijkheid te geven. We zien uit naar een rijk gezegend
belijdeniscatechisatieseizoen.
Voor u gelezen
“Sommige Godvruchtige mensen zullen misschien zeggen dat ze vrezen dat het
Woord dat ze lezen hun geen nut doet. Als ons lichaam dreigt te bezwijken, wordt
er een hartversterkend middel gegeven. Laat mij zo ook wat hemelse
bemoedigingen geven aan hen die bijna bezwijken onder de vrees dat ze geen
voordeel kunnen trekken uit het Woord.
a.
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U kunt het Woord met vrucht lezen, hoewel u geringer bent dan anderen. De
aarde die dertigvoudige vrucht voortbracht, was goede aarde, Matth. 13:8.

b.

c.

d.

Zeg niet dat u geen vrucht hebt verkregen omdat u niet zo voortreffelijk bent
als andere heiligen. Onder Davids helden werden verschillende mannen als
sterk beschouwd, hoewel ze niet zo heerlijk waren als de eerste drie, 2 Sam.
23:19.
U kunt het Woord ook met vrucht lezen, als u niet vlug van begrip bent.
Sommigen klagen zichzelf aan omdat ze traag van begrip zijn. Toen onze
dierbare Zaligmaker Zijn lijden voorzei, begrepen de apostelen het zelf niet
en was het voor hen verborgen, Lukas 9:45. De schrijver van de brief aan
de Hebreeën spreekt over sommigen die traag zijn om te horen, Hebreeën
5:11. Mensen met weinig inzicht hebben misschien wel een diepere
genegenheid. Een christen met weinig kennis kan voor de zonde bewaard
worden, zoals iemand die weinig ziet, niet in het water hoeft te vallen.
U kunt de Schrift ook met vrucht lezen, als u geen uitmuntend geheugen
hebt. Velen klagen dat hun geheugen is als een zeef. Christen, doet het u
verdriet dat u niet meer kunt onthouden? Bedenk dan tot uw troost eerst dat
u een goed hart kunt hebben, hoewel u geen goed geheugen hebt. Bedenk
dan in de tweede plaats dat u, hoewel u niet alles wat u leest kunt onthouden,
moet onthouden wat het belangrijkst is en wat u het meest nodig hebt. Bij
een feestmaaltijd eten wij niet van elke schaal, maar wij nemen zoveel dat
wij verzadigd zijn. Het geheugen van een ware christen is als een lamp.
Hoewel de lamp niet vol is met olie, is er toch genoeg olie om de lamp te
laten branden. Hoewel uw geheugen niet vol is met schriftplaatsen, onthoudt
u toch zoveel dat uw liefde tot God brandt.
Heb daarom goede moed, want wat u leest is u tot nut. Sla acht op die
bemoedigende bijbeltekst: "De Trooster, de Heilige Geest, Die zal u alles
indachtig maken", Johannes 14:26.”
(Thomas Watson)

Voor u gelezen – Voorbereiding Heilig avondmaal
“Zie daar, hoe billijk en op welke goede gronden David dan in de tekst betuigt:
Mij zal niets ontbreken. O, zalige roem van een gelovige ziel! O, die alleen
gelukzalige staat van des Heeren lievelingen! Iemand van deze wereld die veel
bezit van de wereld mag zich inbeelden dat alles wel is en dat hij geen gebrek
heeft. Maar o, hij is een arme worm. Een Ezau mag zeggen: Ik heb veel. Een
Jakob kan echter zeggen: Ik heb alles. Dat is het voordeel van hen die de Heere
tot hun Herder hebben en zeggen: Mij zal niets ontbreken. Zo zegt David: Die de
Heere zoeken hebben geen gebrek aan enig goed.
Kom, verhef u nu eens in uw geluk, kind van God, want alleen u spreek ik hier
aan. De onbegenadigden vallen geheel buiten de beloften van mijn tekst. Kom,
wilt u nu uw staat met de allerrijkste man verwisselen? Nee toch! Wat is het toch
een geluk zo’n Herder te hebben, bij Wie u niets ontbreken kan.
Hoe zal het u bij de bediening van het heilig avondmaal bijzonder te pas komen.
Hier richt Hij nu Zijn tafel toe voor uw aangezicht en Hij schenkt uw beker
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overvloedig in. Opdat u zeggen moet: Mij zal niets ontbreken. Dat eten is hier,
vrienden. O, eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.
(Uit "Keurstoffen", 1734 van Abraham Hellenbroek, predikant te Rotterdam)
Verjaardag
Midden in de vakantieperiode mocht ik verjaren. Opnieuw zijn we een jaar
gespaard en bewaard voor mijn vrouw, de kinderen en voor u als gemeente.
Inmiddels ontvingen we verschillende kaarten, waarvoor we u en jullie heel
hartelijk dankzeggen!
Hoewel het wat aan de late kant is, willen u en jou de gelegenheid geven ons
persoonlijk te feliciteren. Namelijk op D.V. vrijdagavond 7 september van 20.00
tot 22.00 uur in Eben-Haëzer. We zouden het fijn vinden om u en jou te
ontmoeten en zo de onderlinge verbondenheid te ervaren. Iedereen is van harte
welkom.
Tenslotte
Het is even geleden dat we zelf de Kerkbode hebben geschreven, omdat de
vakanties er tussen lagen en de Kerkbode wat minder vaak is verschenen.
Daarom vind ik het fijn om ook via deze weg u en jou te bereiken. Veel is
inmiddels gebeurd. Vakanties namen een einde. De kinderen zijn weer naar
school. De dagelijkse gang van het leven heeft weer zijn loop gekregen.
Ik hoop ook dat u thuis of elders even afstand kon nemen van alles wat zoveel
zorg en aandacht vraagt. Er moet vaak zoveel. Daarom is het zo belangrijk om
elke dag opnieuw te mogen leven bij het Woord van de Zaligmaker, Die in Lukas
10:42a gezegd heeft: Maar één ding is nodig. Dat ene nodige wensen we u en
jou van harte toe. Hem te mogen kennen. Om door Hem met God verzoend te
zijn. Dat kunnen we geen van allen missen.
Onze gedachten gaan uit naar alle zieken. Er zijn ook ernstige zieken. Vele
noden worden er in het midden van de gemeente gevonden. Dat u en jij zult
ondervinden dat het waar is wat Paulus schrijft aan de Filippensen: De Heere is
nabij. Weest in geen ding bezorgd. We worden aangespoord, als hij vervolgens
schrijft: Maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God;
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen
bewaren in Christus Jezus.
Geliefde gemeente, komende zondag zal, zo de Heere geeft, de Dis van het
nieuwe verbond staan aangericht. Een ieder beproeve zichzelf en onderzoek
zichzelf nauw. Hoe noodzakelijk is de kennis van de Borg en Middelaar. Zijn
dood wordt herdacht. Zijn gaven door een behoeftig volk genoten. Zo wil Hij
versterken wat Hij Zelf heeft gewerkt. Opdat Zijn gunstgenoten Hem zullen loven.
De Heere geve een rijke Avondmaalszondag. Tot bemoediging van Zijn Sion, tot
jaloersmaking van onbekeerden, maar bovenal tot eer van Zijn heilige Naam.
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Ontvang in uw en jouw omstandigheden allen een hartelijke groet uit de pastorie
aan de Preekhillaan, mede namens mijn vrouw en kinderen,
uw ds. D. Zoet

 Uit de kerkenraad
Bezinningsavonden 'De orde des heils'
De kerkenraad heeft besloten een reeks bezinningsavonden te beleggen om aan
de hand van een lezing van een predikant met elkaar na te denken over 'De orde
des heils'.
Waaraan moeten we denken als het gaat over de orde des heils? Het heil is door
Christus verworven. Maar het heil moet ook worden toegepast. Deze toepassing
vindt plaats door de Heilige Geest. Toepassen is iets anders dan toe-eigenen.
De toe-eigening van het heil vind plaats door het geloof, wat ook wordt gewerkt
door de Heilige Geest.
In de verwerving van het heil was een heel duidelijke orde: Kerst, Goede Vrijdag,
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. De orde in de verwerving is dus heel helder
en logisch. De vraag is dan of de Heere ook in de toepassing van het heil een
bepaalde orde hanteert. En die orde is er zeker. God is een God van orde. We
zien orde in de schepping, in de zes scheppingsdagen. Die orde is Gods werk.
Eenzelfde orde zien we terug in de herschepping, als God een zondaar bekeert.
Een eenvoudige definitie van de heilsorde is: 'De heilsorde is de weg waarlangs
de toepassing van het heil geschiedt.' Dogmatisch verloopt de toepassing van
het heil in de weg van: Roeping - wedergeboorte - geloof - bekering rechtvaardigmaking - heiligmaking - heerlijkmaking. Deze volgorde is voluit
Schriftuurlijk. Denk daarvoor alleen al aan de gulden keten uit Romeinen 8 vers
30: Die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd
heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Kortom, we staan met onze heilsorde op
heilige grond.
Het is heel nuttig om te zien hoe de Heilige Geest leidt. Het is daarom evenzeer
nuttig om ons in de heilsorde te verdiepen. We noemden al dat de orde des heils
te zien is als een ketting. Een ander beeld dat bij de orde des heils past, is het
beeld van een weg. Het zal voor iedereen helder zijn dat het nuttig is te weten
waar de heilsweg begint en waar deze eindigt. Een zeker predikant zei hierover
eens in een lezing over de orde des heils:
'Ik las ergens dat een dronken man in een bus zat en telkens als de bus stopte
wankelde hij naar de uitgang en zei tegen de chauffeur: "Hier moet ik eruit." Maar
op het allerlaatste nippertje zei hij steeds: "O nee, toch niet." En dan ging hij weer
zitten. Het gedrag van de man gaf onder de medepassagiers in de bus de nodige
hilariteit. Een van de passagiers zei: "Hij is wel op weg, maar hij weet niet
waarheen." "Inderdaad", zei toen een andere passagier, "maar van hoeveel
mensen in deze bus kun je dat misschien ook zeggen: op weg, maar waarheen?"
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Het moge duidelijk zijn: het is van levensbelang dat we weten of we door genade
op de goede, ordelijke weg zijn. Om deze reden wordt u allen heel hartelijk
opgewekt om de bezinningsavonden over dit zo belangrijke, tere onderwerp te
bezoeken.
In totaal zullen er D.V. 8 bezinningsavonden over 'De orde des heils' worden
belegd, verdeeld over de seizoenen 2018/2019 en 2019/2020.
De indeling voor het komende seizoen ziet er als volgt uit:
Eerste avond - woensdag 3 oktober 2018 - ds. D. Zoet
Onderwerp: Inleiding (wat is de orde des heils) + de roeping
Tweede avond - woensdag 14 november 2018 - ds. G. Kater
Onderwerp: de wedergeboorte
Derde avond - woensdag 9 januari 2019 - ds. J. van Meggelen
Onderwerp: het zaligmakend geloof
Vierde avond - woensdag 6 februari 2019 - ds. G.T. van Appeldoorn
Onderwerp: de waarachtige bekering
In het volgende seizoen zal dan D.V. de tweede reeks van 4 avonden worden
belegd. Achtereenvolgens zullen dan de volgende onderwerpen worden
behandeld: de rechtvaardigmaking, de aanneming tot kinderen, de heiligmaking
en de heerlijkmaking. De sprekers en de data van deze avonden zullen te zijner
tijd bekend worden gemaakt.
Opvoedingsavonden 'Gods Woord in de opvoeding'
Het is inmiddels al weer enkele jaren geleden dat de kerkenraad een aantal
seizoen achtereen een serie zogenaamde opvoedingsavonden heeft belegd,
bedoeld als toerusting van ouders. Deze avonden bleken duidelijk in een
behoefte te voorzien. Daarom is besloten om in het komende seizoen weer een
tweetal avonden voor deze doelgroep en andere belangstellenden te beleggen.
Het thema is 'Gods Woord in de opvoeding'. De eerste avond heeft als
onderwerp: Bijbels opvoeden in 2018: maak in Gods Woord hun gang en treden
vast. De tweede avond zal als onderwerp hebben: Wonen in het Woord:
Bijbellezen – Bijbelleven – Bijbelleren in het gezin. Beide avonden zijn gericht op
ouders met kinderen van 0-18 jaar. Natuurlijk zijn andere belanghebbenden en
belangstellenden, naast de genoemde doelgroep, ook heel hartelijk welkom.
Wij geven hierbij de data van de avonden alvast aan u door, zodat u er rekening
mee kunt houden: D.V. woensdag 12 december 2018 en woensdag 20 maart
2019. Wij hopen te zijner tijd via De Kerkbode nadere informatie over de verdere
invulling van deze avonden te verstrekken.
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 Van de diaconie
Collecte S.D.O.K.
Op D.V. zondag 9 september zal de diaconie collecte bestemd zijn
voor de SDOK. We willen de collecte van harte bij u aanbevelen. De
SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke
organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen.
Duizenden Syrische en Irakese christenen verblijven in Libanese vluchtelingenkampen. In 2017 hielp SDOK zo´n tweehonderd christelijke gezinnen met
praktische hulp en pastorale zorg. Een daarvan was het gezin van Maram.
“Mijn naam is Maram en ik kom uit Homs. Ons huis is verwoest door bommen.
Ik moest samen met mijn kinderen vluchten, ik was toen zeven maanden
zwanger. Ik kwam aan in Libanon met niets anders dan de kleren die we
droegen. Na een paar dagen kwam een hulporganisatie op bezoek. Ze kwamen
regelmatig langs voor medische checks, ook heb ik maandelijkse hulp
ontvangen. Ze baden ook voor mijn man, die in Syrië was achtergebleven en van
wie ik niets meer had vernomen. Ik geloofde niet dat het zou helpen, tot mijn man
werd gevonden en zelfs naar Libanon kon afreizen. Nu zijn we weer herenigd!
Vanaf dat moment geloof ik en doe ik trouw mee met de Bijbelstudies. Ik wil
iedereen bedanken die deze hulp mogelijk heeft gemaakt!”
Collecte plaatselijk jeugdwerk
Op D.V. zondag 16 september zal de eerste collecte
bestemd zijn voor het plaatselijke jeugdwerk.
Jeugdwerk is een belangrijk onderdeel van het
gemeente zijn. Want de jeugd is immers de toekomst.
Het is uitermate belangrijk dat, naast de opvoeding thuis, door de jeugd ook via
de zondagsschool, kerkelijke verenigingen onderwijs ontvangen wordt vanuit
Gods Woord. Christen zijn is niet alleen en zondagse activiteit. Het moet een
rode draad in ons leven zijn. Iedere dag het aangezicht van de Heere zoeken .
Hem iedere dag nodig te hebben. Dat moeten we leren en dat begint bij de jeugd.
Daarom bevelen we deze collecte van harte bij u aan.

 Algemene berichten
Contactmiddag
U hebt er waarschijnlijk al naar uitgezien dat de contactmiddagen weer zullen
beginnen. De eerste van deze mooie, gezellige en leerzame middagen is op D.V.
dinsdag 18 september. Zoals gebruikelijk hoopt ds. Zoet de bijeenkomst te
openen en daarna een meditatie te houden over vervolgstof uit Genesis, nl. het
leven van de aartsvader Jacob. Deze meditaties zijn heel leerzaam en nopen tot
persoonlijke doordenking. In de pauze die daarop volgt kan er met elkaar (nog
over na)gepraat worden onder het genot van koffie of thee. Na de pauze zijn er
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sprekers van de Stichting Vrienden van de Matthew Henry die met behulp van
een presentatie vertellen over het bijzonder project van deze stichting. Het doel
van dit project is het vertalen van het complete Bijbelcommentaar van Matthew
Henry in het Indonesisch en het promoten van deze Bijbelverklaring in Indonesië.
Al met al belooft deze eerste contactmiddag van het nieuwe winterseizoen
meteen al heel erg interessant te worden. Als trouwe bezoek(st)er willen wij u
weer graag ontmoeten. Breng familie, vrienden en kennissen mee. Ook u, die
nog nooit onze middagen bezocht hebt willen wij graag voor het eerst begroeten.
U zult er geen spijt van krijgen en zeker een ‘vaste klant’ worden. Er is plaats
genoeg. Komt allen! Van harte welkom!
We zetten alles voor u nog eens op een rijtje.
14.00 uur : Inloop met koffie of thee
14.30 uur : Opening
± 15.20 uur: Pauze met koffie/thee
± 15.35 uur: Presentatie
16.45 uur : Sluiting.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten.
Voor vervoer: bel 0187-681053.
Graag tot ziens in ‘Eben-Haëzer!
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
Heilige Doop
Zondag 26 augustus werd het Sacrament van de Heilige Doop bediend aan een
tweetal kinderen van de gemeente.
Tekst voor de prediking in de doopdienst was 1 Kon. 18:12 waarvan het laatste
gedeelte: ‘ik, uw knecht, nu vrees den HEERE van mijn jonkheid af’, met als
thema: De ware Godsvreze, bestaande uit de volgende drie punten:
1. Hoe je eraan komt.
2. Hoe het zichtbaar wordt in de praktijk
3. Welke waarde het heeft.
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 Varia
Cursus Bijbelse Toerusting
Op D.V. zaterdag 8 september a.s. begint in Garderen en in Oud- Beijerland de
cursus Bijbelse Toerusting weer. De cursusleiders willen de mogelijkheid om zich
verder te verdiepen in Gods Woord graag onder uw aandacht brengen. Van harte
welkom op de cursus! Verdere informatie over de cursus en over het zich
daarvoor
opgeven
is
te
vinden
op
de
website:
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/toerusting/cursus-bijbelsetoerusting. Nieuwe cursisten zijn hartelijk welkom!

 Verenigingen
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen.
Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Zondagsschool ‘’t Mosterdzaadje’
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal is er op zondag 9
september geen zondagsschool.
Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6.
Kinderclub Hosanna gaat weer beginnen! Misschien ben je vorig jaar ook al
geweest of wil je voor het eerst komen, je bent van harte welkom!
De club begint op vrijdag 7 september van 19.00 uur – 20.30 uur in Eben Haëzer.
De volgende clubavond is 21 september.
Het hele seizoen is er elke 2 weken een clubavond.
Wat doen we op club?
We beginnen de avond met het zingen van een psalm of een lied. Na het bidden
wordt er door de leiding een Bijbelverhaal verteld. Na de pauze gaan we de ene
avond knutselen en op een andere avond doen we een spel of een sportieve
activiteit buiten.
De clubactiviteiten kosten geld. De contributie voor het hele seizoen is €15.00.
Je ouders kunnen dit bedrag overmaken naar rekening NL72 RABO 0142 7769
39 ter name van jeugdwerk Kinderclub Hosanna HHG Ouddorp. En duidelijk
jouw voor-en achternaam erbij vermelden.
Wij hebben er zin in en hopen jou te zien op de club!
Zit je in groep 5 meld je dan aan via de mail bij Marianne:
johanenmarianne@kliksafe.nl
Zit je in groep 6 meld je dan aan via de mail bij Karin: karingroenendijk@het.nl
Groetjes van de leiding.
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Jongensclub ‘Benjamin’
Hoi jongens,
Jongensclub Benjamin begint bijna weer! Als je in groep 7 of 8 van de
basisschool zit dan mag je naar de jongensclub komen. Misschien ben je vorig
seizoen ook al geweest, of wil je nu voor het eerst komen, je bent van harte
welkom! De jongensclub begint op vrijdag 7 september. Je wordt dan om 19.00
uur in Eben-Haëzer verwacht. Neem je fiets mee als het mooi weer is! Het hele
seizoen komen we ongeveer om de twee weken op vrijdagavond bij elkaar. De
data hebben we ook op een rijtje gezet, zodat jullie daar rekening mee kunnen
houden. Wat doen we? Elke avond beginnen we met zingen, bidden en het lezen
van een stuk uit de Bijbel. Dit seizoen gaan we de kerkgeschiedenis behandelen.
Na de pauze gaan we de ene keer met elkaar knutselen en een andere keer
naar de gymzaal of iets anders. Om 21.00 uur mogen jullie dan weer naar huis.
Wat kost het? Natuurlijk is de club niet gratis. We moeten van alles kopen om
bijv. te kunnen knutselen. Het hele seizoen kost € 15,00. Je kunt dit op de eerste
of tweede avond dat je komt meenemen.
Hier de datums op een rij:
2018: 7, 21 en 29 september (startdag), 5 en 19 oktober, 9 en 23 november, 7
en 21 december.
2019: 18 januari, 1, 8 en 15 februari, 8 en 22 maart. 30 maart is het appèldag.
We hopen dat je komt. Niet alleen voor de gezelligheid, maar vooral om te
luisteren naar het Woord van de Heere.
Meisjesclub ‘Mirjam’
Hoi meiden van groep 7 en 8,
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Ook de kerkelijke clubs starten bijna weer.
Onze eerste clubavond is vrijdag 14 september. Misschien ben je het vorige
seizoen ook geweest, of kom je voor het eerst, jullie zijn allemaal van harte
welkom!
Wat doen we allemaal? We beginnen om 19.00 uur met zingen, bidden en uit de
Bijbel lezen. Daarna vertelt iemand van de leiding over het Bijbelgedeelte wat
gelezen is. De eerste keer gaat dit over ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal?’ (Hand.
9:1-19). Na de vertelling doen we iets creatiefs of een spel. Deze avond doen we
een spel. We eindigen de avond om 21.00 uur met zingen en dankgebed.
We hopen dat je komt!
Groetjes van de leiding.
Jongerenclub 4-you 12+ en 14+
Ha Jongelui,
Nu de scholen weer een aantal weken begonnen zijn willen we ook weer met de
club starten. De 4-You is een club voor de jongeren van het voortgezet onderwijs.
De +12 4-You is voor de jeugd van de 1e en 2e klas en bij de +14 4-You is de
jeugd van de 3e en de 4e klas van harte welkom!
We beginnen om 19.30 uur in Eben-Haëzer met een Bijbelstudie. Dit kan een
Bijbels onderwerp zijn, maar ook een actuele gebeurtenis. We bespreken dit
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soms in de grote groep, maar het kan ook zijn dat we dit met elkaar in kleine
groepjes doen. Na de pauze hebben we een binnen- of buitenactiviteit. Naar de
gymzaal is ook een onderdeel van het clubseizoen. Een afwisselend en
interessant programma! We sluiten de avond om 21.30 uur weer met elkaar af.
Als leiding hebben we er heel veel zin in om jullie te ontmoeten op vrijdag 14
september. Tot dan!
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Op zondag 16 september willen we weer voor het eerst op zondagmiddag met
elkaar samenkomen.
Voor de zomervakantie hebben we veel nieuwe gezichten gezien. We hopen
dat we bij de start van de 2e helft van het seizoen deze gezichten ook weer
aantreffen. Ook wanneer je nog nooit geweest bent ben je van harte welkom.
Niek Sperling zal deze middag een inleiding houden over de vreze des Heeren
naar aanleiding van de spreuken. Op de vernieuwde website jvdaniel.nl kan je
meer info vinden over de JV. Van Harte welkom!
Mannenvereniging ‘Agur’
De tijd gaat snel, bijna start het winterseizoen 2018-2019 weer.
Wij als mannen in de gemeente worden rijk gezegend.
We mogen wekelijks tweemaal op de zondag naar de kerk.
Mogen ook regelmatig door de weeks opgaan naar Gods huis.
Mogen een eigen herder en leraar hebben.
De kerkenraad mag compleet zijn.
De gemeente telt 2400 doop en belijdende leden.
We hebben vele verenigingsbijeenkomsten door de weeks.
Ook als Mannenvereniging met 19 leden mogen we 1 maal in de 14 dagen
bijeenkomen.
Mogen we u als mannen van de gemeente een vraag stellen?
Gaan we onze jeugd voor in de het verenigingsleven?
Terug ziende op bovenstaande aantallen, dan moeten we concluderend
vaststellen dat het beschamend is in de gemeente.
Wat is de reden dat u uw verantwoording niet kent in deze?
U zegt: “IK HEB HET TE DRUK”
Let dan op wat het woordje druk betekend.
Duivel Regeert Uw Keuze
Wij bidden u als mannen onder elkaar toe, dat God uw keuze mag zijn, om dan
met elkaar getrouw Gods woord te mogen onderzoeken!!
In de volgende kerkbode zullen wij u vermelden wanneer we zullen starten met
de bijeenkomsten.
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
D.V. dinsdag 11 september hopen we voor de eerste keer van het nieuwe
seizoen weer bij elkaar te komen. Aan de hand van ons Bijbelstudieboekje willen
we nadenken over het schild des geloofs uit Efeze 6 (Bijbelstudie 7). Ook zal er
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deze morgen een bestuursverkiezing worden gehouden. Zowel leden als
‘nieuwkomers’ van harte welkom! Zoals gebruikelijk zal er oppas zijn voor de
jongste kinderen.
Hierbij de data van het seizoen op een rijtje: (noteert u ze in uw agenda?)
* 9 oktober
* 13 november
* 11 december (Kerstfeestviering)
* 15 januari 2019
* 12 februari
* 5 maart
* 9 april (Paasfeestviering)
* 14 mei (jaarvergadering)
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
email: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

 Commissie verenigingswerk
Startdag 2018
Denken u en jij nog aan de startdag voor het nieuwe verenigingsproject
2018/2019? D.V. zaterdag 29 september is het zover in Eben-Haëzer. Iedereen
uit de gemeente is welkom jong en oud. Er wordt wel eens gedacht dat het alleen
voor verenigingsleden is, maar nee hoor het is voor iedereen uit de gemeente,
met elkaar werken we toch een heel winterseizoen aan het project? Voor de
kinderen van het basisonderwijs is er ’s middags vanaf 14.00 uur 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, inloop vanaf 16.45 uur. De jeugd van +12 is om 19.00 uur
weer welkom bij onze gezellige barbecue. Volwassenen en jeugd +12 wordt
vriendelijk gevraagd zich voor de maaltijd op te geven.. Jeugd +12 via de 4-you
app. Ook bestaat de mogelijkheid om op te geven via ons mailadres:
startdag@hhgouddorp.nl
Opgeven voor de maaltijd en barbecue kan t/m maandag 24 september. Kosten?
De collecte die we van harte aanbevelen!!!!!
Aanvang winterseizoen clubs en verenigingen
Binnenkort breekt het winterseizoen weer aan en zullen zo de Heere wil en wij
leven de verschillende clubs en verenigingen weer gaan beginnen. Het club- en
verenigingsleven willen wij u en jou van harte aanbevelen. Op de bijeenkomsten
gaat de Bijbel open, het is goed om met elkaar uit de Bijbel te lezen. En
vervolgens het gelezene met elkaar te bespreken, wat wordt er mee bedoeld, en
wat heeft dat ons/mij te zeggen. De Heere Jezus heeft ook gezegd: Onderzoekt
de Schriften ..... die zijn het, die van Mij getuigen (Joh. 5:39). In de Bijbel is te
vinden: onderwijs, vermaning, bemoediging en vertroosting. Maar ook kracht en
sterkte, omdat de Bijbel spreekt van het eeuwig Welbehagen Gods in Christus,
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en onderwijst in de heilgeheimen van het Koninkrijk der hemelen. Het geloof,
gewerkt door de Heilige Geest, kan daarbij niet gemist worden. Daarom roept de
Heere ook u en jou op om op geregelde tijden het Woord ter hand te nemen, het
te onderzoeken en er biddend mee bezig te zijn. Daarnaast is er op de clubs ook
volop ruimte voor ontspanning en gezelligheid, in de vorm van knutselen, een
spel, sportief of andere activiteit. Laten we zo als kerkelijke gemeente (jongeren
en ouderen) onze plaats niet leeg laten, maar juist elkaar opwekken en
aansporen om de bijeenkomsten getrouw te bezoeken.
Dus ouderen; laat uw plaats niet leeg, en ouders; spreek hierover met uw
kinderen !
Via De Kerkbode worden steeds de data en tijdstippen van de verschillende
clubs en verenigingen bekend gemaakt.
Van harte aanbevolen, namens de Commissie VerenigingsWerk

 Activiteitencommissie kerkbouw
Zomermarkt
Na de Heere willen we iedereen die heeft meegewerkt aan de afgelopen
zomermarkt heel hartelijk danken.. Maar niet minder een woord van dank aan de
vele vrijwilligers die voor het eerst of voor misschien wel de 5e of 6e maal hun
bijdrage hebben geleverd. Tevens een woord van dank aan diverse
ondernemers die zich verbonden voelen met onze gemeente voor hun bijdrage,
stoffelijk of financieel.
Ondanks de natte weersomstandigheden mochten we toch nog het mooie
brutobedrag van €13.400,- bij elkaar tellen!

 VakantieBijbelWeek
Op dinsdag 21 augustus t/m donderdag 23 augustus jl. was er de jaarlijkse
VakantieBijbelWeek in Ouddorp. Tijdens deze dagen mocht het Woord van God
klinken, werden er psalmen en het themalied “Heer wees mijn Gids” gezongen.
Het Bijbels thema was “Op reis”. We knutselden over het thema “Dagjes uit”.
De tekst die de kinderen geleerd hebben is uit Jozua 1:9B: “want de HEERE uw
God is met u alom waar gij heengaat”. Elke dag werd er van de ladder een woord
weggehaald door kinderen, totdat er geen woord meer over was en de kinderen
de tekst uit hun hoofd konden opzeggen.
Dinsdag hoorden we over de reis van Jakob naar Paddan-Aram. Jakob moest
vluchten voor Ezau. Voordat Jakob wegging, ontving hij van zijn vader Izak
opnieuw de zegen van de Heere. Tijdens de reis kwam de Heere tot hem in een
droom waarin hij een ladder zag die tot in de hemel kwam. De Heere zei: “En
zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal waar gij heentrekken zult, (..)”.
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Woensdag klonk de vertelling uit Jona 1-3. De kinderen kregen een spiegeltje,
een verrekijker en een kompas te zien. De eerste reis van Jona was zonder God,
hij wilde niet naar Ninevé, nee, hij ging juist de andere kant op! Voor straf moest
Jona in de zee worden gegooid. Een vis kwam en slokte hem op. Zoals de Heere
Jezus drie nachten in het graf gelegen heeft, heeft Jona drie dagen in de vis
gezeten. Jona werd gered en opnieuw kreeg Jona de opdracht om naar Ninevé
te gaan en: Jona luisterde en ging op reis! De spiegel: ook wij zijn
ongehoorzaam. De verrekijker: Hij komt naar ons toe (de Bijbel). Het kompas:
de Bijbel wijst ons maar één kant op.
De derde dag ging het over Filippus en de Moorman. Beiden maakten ze een
reis. De Moorman maakte een hele lange reis met paard en wagen. De Heere
stuurt Filippus naar de Moorman om het Woord uit te leggen. Ons leven is een
reis. Als je reist met de Heere, ga je naar Hem toe, als je zonder Hem reist, ga
je naar een vreselijke plaats, de hel.
Allemaal zijn we op reis, en waar gaat onze reis naar toe?
Er is geknutseld over verschillende dagjes uit, zoals een dagje naar de speeltuin,
de dierentuin, het strand, Aviodrome, Kinderdijk, het Spoorwegmuseum, en nog
veel meer! De laatste dag hebben we met elkaar patat gegeten. Het waren
gezellige dagen. Duidelijk was te zien dat de kinderen hard hebben gewerkt: het
resultaat was prachtig! En dat vonden ook al de mensen die donderdagavond
zijn wezen kijken. De Heere heeft goed gezorgd, Hem alle dank!
Het team wil alle sponsoren en vrijwilligers heel hartelijk bedanken, die deze
dagen mede mogelijk maakten!
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 Puzzelhoekje
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Psalm 50
Psalm 50 is een psalm van Asaf. Hij is een dichter, maar ook een
opperzangmeester. Hij was een leider of dirigent van de zangers in de
tabernakel. Asaf schreef 12 psalmen; deze psalm én de psalmen 73 – 83.
Asaf was ook profeet; hij mocht het Woord van God doorgeven aan de mensen.
Dat is in deze psalm ook zo.
De Heere spreekt zelf tot de mensen.
Hij spreekt tegen de verbondskinderen; dat zijn de mensen die bij het volk van
Abraham horen. Ze zijn apart gezet door de Heere. Hij is hun God en zij zijn Zijn
Volk.
Echter… er gaat veel mis. De mensen weten wel dat ze bij de Heere horen, maar
ze gedragen zich heel anders. Ze houden niet van de Heere.
Ze offeren dieren aan de Heere, maar ze doen het omdat het moet. Omdat het
zo hoort. Ze doen het niet, omdat ze de Heere liefhebben en vergeving vragen
aan de Heere voor alle zonden die ze doen.
Ze weten alles zo goed. Ze kennen alle wetten en letten op anderen of die er
zich aan houden. Maar zelf houden ze zich er niet aan.
De Heere wijst de mensen er ook op dat ze vaak laster spreken over anderen;
dat betekent dat ze roddelen, verkeerde dingen over andere mensen vertellen.
Hoe kunnen de mensen zo leven? Denken ze niet aan de gevolgen? Aan de
straffen van de Heere? Nee, ze hebben niet in de gaten wat ze doen. Maar nu
wijst de Heere ze erop! Wordt toch wijs, wordt wakker, verstaat dit toch, gij God
vergetenden… opdat Ik niet verscheure en niemand redde…
Herkennen jullie hierin misschien iets van jezelf? Zo gaat het bij ons ook toch
vaak? Uit gewoonte lezen uit de Bijbel, zingen, luisteren naar de Bijbelverhalen…
Maar hoe doen we het? Voelen we in ons hart een verlangen om steeds weer
met de Bijbel bezig te zijn en over de Heere te horen? Of is het omdat het er
gewoon bij hoort? En roddelen, denk daar eens over na? Als we lelijke dingen
zeggen over anderen, laten we eigenlijk zien dat we zelf beter zijn. En dat is toch
eigenlijk niet eerlijk hè…
De Heere bestraft deze zonden in deze psalm heel duidelijk!
Maar de Heere is rechtvaardig én tegelijk genadig. Dat is altijd zo en dat komt in
deze psalm ook zo duidelijk weer naar voren. De verzen in het midden van de
psalm doen me denken aan een vuurtoren. Het licht van de vuurtoren wijst
mensen op zee de goede weg. Deze verzen wijzen ons ook de goede weg!
Dank de Heere op de goede wijze, met je hart. Eert Hem en looft Hem, Prijst
Hem. In het laatste vers zegt Hij: Wie dank offert, die eert Mij. En degenen die in
Mijn wegen wandelen, die zal Ik Mijn Heil doen zien. Nou, dat is toch het

89

heerlijkste wat je je maar kunt voorstellen? Bij Hem zijn, in de hemel Hem prijzen.
Nooit meer bang hoeven te zijn. En als ’t moeilijk is in je leven, dan laat Hij je ook
niet alleen. Dat zegt Hij ook nog in deze psalm, los de rebus maar op! Wat een
goede God hebben we in de hemel. Volg en dien je Hem al met heel je hart?
Puzzel 955
Los de rebus op. Welke tekst uit Psalm 50 vind je dan?
Lever de tekst en het versnummer in.
En

Mij
-M

SN=R

-L

-T

+T
G=D
NS=G

-SPA

-D

+N
-U

heid;
P=N

Ik
B=Z

+D

u
-R
-VE

90

W=H
,

en
+G

-S
OU=UL

-KL
Mij .

Lever deze oplossing nog niet in.

Praatgroep drank en drugs
Beste ouders,
Velen van ons hebben tieners; jonge mensen die volop in ontwikkeling zijn. In
deze belangrijke tijd van hun leven gaan jongeren op zoek naar wie ze zijn en
voor welke normen en waarden ze staan. Daarbij gaan ze met dingen
experimenteren; regelmatig/vaak ook op het gebied van drank en drugs.
Sommige jongeren zijn zo bezig met het experimenteren, of het gebruiken van
alcohol en drugs, dat het in uw gezin (grote) spanning en zorgen kan geven.
Zorgen delen en er voor elkaar zijn, kan dan bemoedigend zijn. Er is een
praatgroep opgericht waarin ouders de zorgen, rondom het alcohol- en
drugsgebruik van hun jongeren of kinderen, met elkaar kunnen delen in een
vertrouwde omgeving. De zaken die binnen de praatgroep besproken worden,
worden vertrouwelijk behandeld.
Tijdens de bijeenkomsten van de praatgroep is iemand aanwezig van Stichting
De Vluchtheuvel om mee te denken, advies te geven en leiding te geven aan het
gesprek.
Voor de vakantie is de praatgroep voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Er
waren enkele ouders aanwezig die onder begeleiding van St. De Vluchtheuvel
zorgen rondom hun kinderen gedeeld hebben.
Zijn er bij u in het gezin ook (grote) zorgen rondom uw jongere, op het gebied
van alcohol en drugs, dan is er de mogelijkheid om deze zorgen met elkaar te
delen. In oktober komt de praatgroep weer bij elkaar. Wilt u meer informatie over
deze bijeenkomst of wilt u zich aanmelden, mail dan naar
praatgroepdrankdrugshhgouddorp@gmail.com
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Herdenking Nationale Synode 1618-1619
Het deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Gemeenten en de
Commissie Interkerkelijke Contacten van de Hersteld Hervormde Kerk hebben
gezamenlijk het initiatief genomen tot het houden van een symposium en een
herdenkingsbijeenkomst in het kader van het feit dat 400 jaar geleden de
Nationale Synode van Dordrecht plaats vond. Het hoeft geen betoog hoe
belangrijk deze synode voor de geschiedenis van de kerk van de Reformatie is
geweest. Het is daarom ook gepast er uitvoerig bij stil te staan.
De eerste zittingsdag van de synode was op 13 november 1618. Daarom is
besloten het symposium en de herdenkingsbijeenkomst te houden op D.V.
zaterdag 17 november 2018.
Het symposium zal worden gehouden in de aula van het Wartburg College
locatie Marnix, Prof. Waterinklaan 41 in Dordrecht van 10.00 – 17.30 uur. De
herdenkingsbijeenkomst is ’s avonds in de historische Grote Kerk van Dordrecht
aan de Lange Geldersekade en vangt aan om 19.30 uur.
Aanmelden:
symposium@cbgg.nl of telefonisch via het Bureau voor Kerkelijke
Dienstverlening (0348-489900).
Daarnaast wordt u verzocht om het inschrijfgeld van € 15,00 over te maken op
bankrekeningnummer NL65 RABO 0178968056 t.n.v. Generale Synode
Gereformeerde Gemeenten met duidelijke vermelding van naam en adres en
t.b.v. aanmelding symposium. Deelnemers ontvangen kosteloos een lunch. De
lezingen zullen worden gebundeld en door uitgeverij De Banier worden
uitgegeven. Deelnemers kunnen na afloop van het symposium deze uitgave
tegen een gereduceerde prijs aanschaffen.
Voor eventuele vragen: symposium@cbgg.nl of 0348-489900
Voor zowel het symposium als voor de herdenkingsbijeenkomst wordt u hartelijk
uitgenodigd. De voorbereidingscommissie ziet uit naar uw komst!
Voor aanvullende informatie en nieuws zie onze websites www.gergeminfo.nl of
www.hersteldhervormdekerk.nl
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