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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
En nog is er plaats

(Luk. 14:22b)

Onderwijs aan tafel
In het Evangelie ontmoeten wij de Heere Jezus meermalen aan tafel met
zondaren en tollenaren. Dat was één van de verwijten, die men Hem maakte:
Deze eet met hen!
In Lukas 14 zien we Christus echter aan tafel bij een farizeeër. Hij is namelijk in
het huis van één van de oversten der Farizeeën, om daar brood te eten. En dan
omschrijven we het eigenlijk verkeerd. Want Hij zit daar niet zozeer om te eten,
maar om te onderwijzen. Dat doet Hij in de eerste plaats door het genezen van
een zieke, daarmee aangevende, dat het geoorloofd is om op de sabbat gezond
te maken. (vers 2-6). En dan die vermanende gelijkenis, waarin Hij de
aanzittende gasten opwekt tot ootmoed (vers 7-11). Aansluitend (vers 12-14) die
wonderlijke raad, om wanneer iemand een avondmaal houdt, daarvoor niet
mensen van gelijke rang en stand uit te nodigen, maar juist de minderen: armen,
verminkten, kreupelen, blinden. En dan zegt Jezus: En gij zult zalig zijn, omdat
zij niet hebben om u te vergelden.
Zo geeft Jezus onderwijs. Al die tijd heeft niemand iets gezegd. Maar dan lees
ik dat voor het eerst één van degenen die mede aanzaten de mond opent en tot
Jezus zegt: Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. Het is in reactie
hierop, dat Christus de gelijkenis van onze overdenking uitspreekt. Maar Hij
zeide tot hem. ‘Maar’. Dat woordje geeft aan dat de Zaligmaker tegen de
uitspraak van de aanzittende gast ingaat. Hij vindt die veel te algemeen. Het is
één van die algemene waarheden, die er ook bij ons zo vaak grif ingaan. Maar
zie dan hier, dat Christus er niet in meegaat. Want Hij gaat onderscheid maken,
tussen wie wel en wie niet zullen aanzitten in het koninkrijk Gods.
De gelijkenis vertelt
Een zeker mens, zo begint Christus, bereidde een groot avondmaal en hij
noodde er velen. En dan, als uiteindelijk de tijd voor de maaltijd is aangebroken,
zendt deze heer zijn dienstknecht uit, om de genoden te zeggen: Komt, want alle
dingen zijn nu gereed. Al de genodigden worden dus nog een keer herinnerd
aan hun uitnodiging. Maar wat blijkt dan? En zij begonnen zich allen
eendrachtelijk te verontschuldigen. De één doet het weliswaar op een wat
nettere manier dan de ander. Maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde
neer. Niemand wil komen.
Ik moet denken aan die woorden: Hij is gekomen tot het Zijne, maar de Zijnen
hebben Hem niet aangenomen. Die woorden hebben betrekking op de Joden.
Welnu, daar ziet ook de eerste groep van genodigden op. Op de Joden. En dan
in het bijzonder de voornaamsten onder hen. De Overpriesters en
Schriftgeleerden. De Farizeeën.

God heeft voor het bereiden van de Evangeliemaaltijd reeds onder het Oude
Verbond Zijn voorbereidingen getroffen. Maar niet eerder dan toen Christus
kwam, als de Middelaar van het betere verbond, toen waren alle dingen gereed.
Onder het Oude Verbond hadden de profeten de nodigingen tot het heil in de
komende Messias reeds doen uitgaan. Maar bij Zijn Komst was het dan zover,
zodat de roep uit kon gaan: Komt, want alle dingen zijn nu gereed.
Kijk, dat wil Jezus in de eerste plaats duidelijk maken. Hij zegt als het ware: Mijn
mededisgenoot, u had het zojuist over het koninkrijk Gods. Welnu, man, dat is
nú in Mij nabij gekomen. En u had het over brood eten in het koninkrijk Gods.
Welnu, ik ben dat Brood, Dat uit de hemel is nedergedaald. Straks zal Ik
gebakken worden in de vuuroven van Gods toorn, om waarlijk spijze te zijn voor
een hongerend volk. Jazeker, zalig, die van dit Brood eet. Maar Ik zeg u: u wilt
niet. En lezer, lezeres, dat zegt God niet alleen tegen deze man, waarschijnlijk
een farizeeër, maar ook tegen ons. Want ook wij leven van huis uit in onze
farizeïsche hoogmoed aan de Evangeliemaaltijd voorbij. Ook wij hebben van
nature genoeg aan een godsdienst zonder Christus. Ook wij leggen de
heilnodiging, komt, komt herwaarts tot Mij, naast ons neer. Omdat we ons meer
ophouden met de dingen van de tijd, dan met de dingen van de eeuwigheid. We
bekommeren ons, net als die eerstgenodigden, die weigerden te komen, meer
over onze akker, onze ossen, etc. dan over onze ziel. Is u dat al tot schuld
geworden voor God door God? Door Zijn Geest? Dat u in uw afwijzing van de
Evangelienodigingen de goedheid en de Majesteit van God hebt beledigd?
Zeer toornig
Kijk, die dienstknecht gaat terug naar zijn heer en hij zegt: Ik heb ze geroepen,
maar ze hebben zich allen verontschuldigd. En dan wordt die heer toornig. Ziet
u nu dat zielen, die op zo’n grote zaligheid als er in de Christus van God is geen
acht slaan, Gods toorn meer en meer gaande maken? O zeker, wij liggen van
nature allen onder de toorn van God. Maar door deze dingen maken wij die toorn
al maar heviger. Wij vergaderen ons toorn als een schat. Omdat we geen
zondaar voor God willen worden. Omdat we niet als een arme en ellendige aan
Zijn voeten gebracht willen worden. En daar gaat het nu om! Om te worden wat
we zijn!
Let er op wat de heer vervolgens tot zijn dienstknecht zegt: Hij zegt: Ga haastelijk
uit in de wijken en straten der stad, en breng de armen, en verminkten, en
kreupelen en blinden hierin. Wat een wonderlijk woord, nietwaar? Van al die
mensen die hier worden genoemd zou je niet verwachten dat ze welkom zijn aan
de dis van die heer. Zijzelf hadden het in de minste plaats verwacht. Maar nu
werden ze er gebracht, want de opdracht luidde: En brengt ze hier. Ze werden
voortgeleid, ze werden misschien wel gedragen. Ze waren arm en gebrekkig. Zij
hunkerden naar eten en drinken. Lezer, lezeres, bent u ook zo’n arme? Een arme
van geest? Jezus zegt: Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het
koninkrijk der hemelen. Bent u zo’n gééstelijke blinde? God zegt: Ik zal de
blinden leiden, door de weg, die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor
hun aangezicht ten licht maken. Deze dingen zal ik hun doen, en Ik zal hen niet
verlaten.

Verantwoording
Opnieuw zie ik de dienstknecht gaan naar zijn heer. Om bij vernieuwing
verantwoording af te leggen. Gods dienstknechten hebben aan de ene kant altijd
weer Gods bevelen op te volgen, maar aan de andere kant hebben ze ook
verantwoording af te leggen aan Diezelfde God. En die dienstknecht zeide:
Heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. Toen zeide de
heer tot de dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen, en dwing ze in te komen,
opdat mijn huis vol worde.
Veel verklaarders – we onderschrijven die mening - leggen uit dat het hier gaat
om de Evangelieverkondiging onder de heidenen. En wel, omdat het uitgaan in
de wegen en de heggen ziet op het gaan buiten de stad. Er worden grenzen
overschreden. Want niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen zal een
volk zalig worden. Een volk, dat ligt onder heggen en in de steggen. Degenen,
die daar verkeerden behoorden werkelijk tot het uitschot. Dat waren wel de
minsten en de laagsten. Heidenen, veemdelingen van de verbonden der belofte,
geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. Nee, zulke heidenen hoef je
niet alleen ver weg te zoeken. Ze zijn er ook dichtbij. Mag ik eens vragen: Bent
u, ben jij zo’n heiden? Niet waard, dat de Heere naar u omziet? Niet waard om
te worden aangesproken?
Evangeliedwang
God zegt vanuit Zijn Woord: Dwingt ze om in te komen. Dat is nu de
Evangeliedwang. Erskine zegt: Er is ook een Wettische dwang. De dwang der
Wet, die dwingt zondaren om af te komen. Af te komen uit de hoogte. Uit de
hoogte, dat we menen onszelf nog wel te kunnen helpen, net als de
Godsdienstige farizeeën. De Wet zegt dus: Kom af. Maar het Evangelie zegt:
Kom in.
Dat is nu het wonder, dat God juist buitenstaanders laat roepen. Nee, er is niets
in hen, dat naar God vraagt. Daarom vraagt God naar hen. Hij zegt: Dwing ze
om in te komen. Want ik heb een Goddelijke Honger en een Dorst naar hen. Wie
kan dat klein krijgen, dat God in Christus een honger en een dorst heeft naar
verloren zondaren. Met andere woorden, lezer, lezeres, God dorst naar U / JOU.
Of bent u geen verloren zondaar?
Dwing ze om in te komen. Wanneer zeggen wij tegen iemand: Kom in? Kom
binnen? Dat zeg je als die persoon buiten staat?! O wij staan allemaal buiten!
Buiten de zaligheid. Buiten de gemeenschap met God. Buiten Zijn gunst.
Daarmee moeten we altijd weer beginnen. Ook dit (komende) winterseizoen. U
staat niet met één been in de zaligheid en een ander been in de rampzaligheid.
Het is niet zo, dat het nog alle kanten met u kan uitvallen. Nee, u bent al één
kant opgevallen. Namelijk bij God vandaan. En nu liggen we verloren. Maar zie
dan eens, nu gaat God roepen. Dag in dag uit roept Hij tot u en jou en mij. Als je
in je Bijbeltje leest roept Hij: Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij je hart. Door de
prediking van Zijn Woord, roept Hij. Dat is de uitwendige roeping van het
Evangelie. En die komt tot ons allemaal. Tenminste, als we ons onder het Woord
begeven. Zult u dat niet nalaten? Jij ook niet!? God wil steeds opnieuw roepen.
Nee, verontschuldig u dan niet. Maar besef dat het de Heere Zelf is Die door

middel van de roepstem van het Evangelie tegen buitenstaanders wil zeggen:
Komt in.
En om die roepstem ’s zondags en doordeweeks te vertolken, schakelt hij
mensen in. Tot hen zegt Hij: Dwing ze. Laat ze geen rust. Dwing ze door middel
van de prediking. Neem al hun uitvluchten weg. Toon hen de heerlijkheid van de
Evangeliemaaltijd.
Wie kan nu echter ooit op een zodanige wijze dwingen, dat gehoor wordt
gegeven aan de Evangeliedwang? Niemand. Want weet u, daartoe is geen
menselijke, maar een Goddelijke dwang noodzakelijk. Een dwang in betoning
van Geest en kracht. Het is alleen door de krachtige werking van Gods Geest,
dat de uitwendige roeping inwendig wordt gehoord in de ziel. Is dat bij u al
gebeurd? Dat God door Zijn Geest in u riep? Dat Hij door het ontdekkend werk
van Zijn Geest riep: Kom af. En dat u door Diezelfde Geest ook werkelijk moet
afkomen. Dat Hij riep: Kom in. En dat u door Zijn Geest ook werkelijk moest
inkomen?
Gods huis komt vol, maar ook satans woning
Misschien zegt u: Maar ik kan niet komen. Dan zeg ik: Hij wil u dragen. Hij wil
voeten geven om te lopen. Waarachtig geloof om te gaan. Als u werkelijk
verlegen zou zijn om Hem, dan zou u er echt om gaan vragen. Nee, dat is het
niet. Ten diepste is het, dat u niet wilt komen. Gij wilt tot Mij niet komen, opdat
ge het leven moogt hebben. Wij hebben net als diegenen, die als eerste werden
genodigd allerlei verontschuldigingen. Vroom of goddeloos. Werelds of
godsdienstig. Gevoelt u onbekeerde lezer, lezeres, dat u bezig bent zich al rijper
en rijper te maken voor het oordeel van vers 24? Wat daar dan staat? Lees maar:
Daar zegt Christus: Ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood
waren, mijn avondmaal smaken zal. Vreselijk! Niet alleen het huis van God zal
vol worden. Maar ook het huis van satan. Naar welk huis bent u op weg? Naar
het huis dat vol is van de zaligheid, of naar dat vreselijke huis dat vol is van de
rampzaligheid?
Dwing ze om in te komen. Ja maar, een mens kan aan dat inkomen toch niets
doen? Hij kan toch niets doen tot zijn zaligheid? Hij kan er toch niets aan doen
om deel te krijgen aan Christus en Zijn gerechtigheid? Ik zeg u: Dat is nu juist de
zaligheid, dat wij er niets aan kunnen en hoeven te doen. En dat moet nu
geopenbaard worden in onze harten door Gods Geest. Weet u waarom de Kerk
zalig wordt? Omdat Christus het heeft uitgeroepen: Het is volbracht. Omdat Hij
Zijn Geest, de Geest van de toepassing heeft verworven. Omdat God in Christus
er van eeuwigheid af alles aan heeft gedaan om een volk zalig te maken.
Nog is er plaats!
Heere, mag ik daar bij horen? Is dat uw verzuchting? Misschien wordt u wel fel
bestreden. De duivel zegt tegen je: Voor jou is er geen plaats. Maar op grond
van Gods Woord zeggen we tegen u: Dat is niet waar! Nog is er plaats. Dwing
ze om in te komen, opdat Mijn huis vol worde. Gods eeuwige Woning, de plaats
waar de maaltijd staat aangericht, is nog niet vol. En de Heere zal niet eerder

rusten, dan wanneer de laatste door onwederstandelijke genade zal zijn
toegebracht. Zijn huis wordt vol. Het zal vol worden met Zijn ganse uitverkoren
Kerk. Daar staat God Drie-enig Zelf voor in. Wat is dat een troost, temidden van
alle kerkverlating. Wat is dat een troost, temidden van alle weerstand tegen het
Evangelie van vrije genade, om nochtans uit te gaan in de heggen en wegen.
O zondaar, God betuigt: Komt. Hij laat u weten, dat er een geopende deur is, die
toegang geeft tot Zijn Huis. Zodat zondaren nog kunnen inkomen. Er is een deur
der hope, een deur der genade. En die deur staat open. Want Christus is de
Deur. En niemand kan tot de Vader komen, dan door Hem. Want er is ook onder
hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij
moeten zalig worden. Of die mensen nu Joden of heidenen zijn. Christus zegt:
Ik ben de deur, indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden. Hoort
u dat? Indien iemand. Wie het dan ook is. Een jongen een meisje, een man of
een vrouw. Een kind of een grijsaard. Een onverschillige heiden, of een
rechtzinnige Jood.
Heere, kan het dan ook nog voor mij? Ja, zegt God. U wordt door de verkondiging
van Mijn Woord geroepen, u bent genodigd. Wee allen, die in ongeloof en
onbekeerlijkheid blijven weigeren. Maar welgelukzalig het volk, dat wordt
ingewonnen, gedwongen en gewillig gemaakt om in te komen. Een mens, één
uit de heggen en steggen, die mag ingaan en gaat zeggen: Doet mij open de
poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven ’s Heeren
majesteit. Zult u het zijn?
Uw heilzoekende 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 21 oktober
9.30 uur:
Ds. J. Joppe, Oud-Beijerland
18.30 uur:
Ds. J. Joppe
Collecten: 1 Stichting Adullam, 3 aflossing kerk
Woensdag 24 oktober
19.30 uur:
Ds. B. Reinders, Nieuw-Beijerland
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 28 oktober
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 plaatselijk kerkenwerk, 3 aflossing kerk

Woensdag 31 oktober
19.00 uur:
Ds. G. Pater, Hervormingsdienst
Collecten: 1 SEZ, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
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.

 Uit de pastorie
Terugblik opening catechisaties
Er moesten op maandagavond 1 oktober bij de opening van de catechisaties
veel stoelen worden bijgezet. Het was verheugend dat naast onze catechisanten
ook veel ouders blijk van betrokkenheid toonden. In overleg met de sprekers treft
u onderstaand hun emailgegevens aan. Mocht u vragen hebben of persoonlijk
willen reageren, dan kunt u dat gerust doen.




Jongerenwerker Stichting Ontmoeting: grikkers@ontmoeting.org
Arts alcoholpoli: m.bax@vanweelbethesda.nl
Wijkagent: johan.vanoeveren@politie.nl

Ook wijs ik op het mailadres van de praatgroep over het onderwerp drank en
drugs. praatgroepdrankdrugshhgouddorp@gmail.com. Verschillende moeders
delen daar onder deskundige leiding van iemand van de St. De Vluchtheuvel hun
zorgen.
Catechisaties
Jongelui, heel fijn dat jullie er de afgelopen keren waren. Alle groepen bij elkaar
vormen weer heel wat catechisanten. Blijft trouw komen, want het Bijbels
onderwijs heb je zo nodig. Drie kwartier in de week is toch niet teveel? Mocht je
(nog) niet zijn geweest, dan wekken we je hartelijk op er de volgende keer te zijn.
In de week van de herfstvakantie vervallen alle catechisaties.
Belijdeniscatechisatie
De belijdenisgroep van dit jaar bestaat uit dertien personen. We zijn de Heere
dankbaar dat er zich ook dit jaar hebben opgegeven. Hij is het zo eeuwig waard

om beleden te worden. Soms zeggen mensen: Maar als je onbekeerd bent kun
je toch geen belijdenis doen? Zonder daarop hier antwoord te geven, stel ik de
tegenvraag: Maar kun je dan wel onbekeerd trouwen, een kind ten Doop houden,
onbekeerd je werk doen, onbekeerd je opleiding volgen, onbekeerd de kerk weer
uitgaan, onbekeerd leven?
Graag bevelen we de groep belijdeniscatechisanten in uw en jouw voorbede aan.
Opdat zij in dit seizoen niet alleen veel mogen leren voor wat betreft het hoofd,
maar vooral geestelijke kennis in het hart zullen ontvangen. Gods Geest zij hun
Leidsman.
Hartelijk dank
Voor alle ondervonden medeleven rond de verjaardagen van onze kinderen
zeggen we u heel hartelijk dank. Het wordt echt bijzonder gewaardeerd! Hoewel
de verjaardagen gedenkdagen waren waarop de Heere mocht worden
dankgezegd, voelde het tegelijk dubbel vanwege het feit dat hun nichtje slechts
14 jaar is geworden. Zij zou in december 15 jaar zijn geworden. Wat is het leven
broos. Het verlies trekt diepe sporen.
Voor alle kinderen en jongeren in de gemeente nemen we het bekende gedicht
van ds. L.G.C. Ledeboer over:
Zoek Jezus veel,
zoek Jezus vroeg.
Wie Jezus heeft,
die heeft genoeg.
Voor u gelezen
“Liefde is een genade die ootmoedig maakt. Zij gaat niet met veel vertoon over
de straat, maar zal juist kruipen op handen en voeten. Ze bukt en onderwerpt
zich aan alles wat Christus dienstbaar kan zin. Denk aan Jozef van Arimathéa
en Nicodémus. Ze waren beiden mannen van naam. Toch nam de een het
lichaam van Christus van het kruis en de ander balsemde het met specerijen.
Het is voor deze mensen, die beiden een hoge positie hadden, heel wat geweest
om dit te doen. Maar de liefde bracht hen ertoe om deze daad te verrichten.
Als we God liefhebben, zullen we geen enkel werk beneden onze waardigheid
achten als we daar andere leden van Christus mee kunnen dienen. Nee, liefde
schrikt niet gauw ergens voor terug. Ze bezoekt zieken, helpt de armen en ze
wast de wonden van Gods kinderen. Een moeder die van haar kind houdt, deinst
niet snel ergens voor terug en is niet kieskeurig. Zij zal de dingen voor haar kind
doen waar anderen hun neus voor ophalen. Zo zal ook degene die Christus
liefheeft, zichzelf vernederen om Christus en Zijn kinderen liefde te bewijzen.
Ook al zouden het de meest verachte liefdediensten zijn.
Kent u deze liefde tot God? Zijn de vruchten daarvan te zien in uw leven? Zalig
zijn zij die ervaren dat deze vruchten in hun ziel groeien.”
(Th. Watson)

Tenslotte
Geliefde gemeente, afgelopen zaterdag was er de opening van de vernieuwde
Oase. De locatie aan de Hazersweg is aanzienlijk uitgebreid en biedt een heel
mooi onderkomen voor gasten uit het hele land. Wat is het mooi dat dit werk
vanuit een brede kerkelijke achterban wordt ondersteund. Elke zondagmorgen
zijn er tijdens de kerkdienst gasten uit de Oase in ons midden. Van harte hopen
we dat ze ook geestelijk op adem mogen komen. We leven in een gebroken
werkelijkheid, buiten het paradijs. De bittere vruchtgevolgen daarvan zijn vele.
Daarom is het Gods ontferming dat Hij nog zoveel geeft om noden te lenigen en
dat Hij zoveel doet om te ondersteunen degenen die neerstorten. Van harte
bidden we alle betrokkenen bij de Oase Gods zegen toe.
As u dit leest is het bijna herfstvakantie. Zelf verblijven we deze dagen, zo de
Heere geeft, op de Veluwe. Mochten er voor het pastoraat zaken door gegeven
moeten worden, dan kunt u dat doen aan de scriba. We hopen elkaar na de
herfstvakantie weer te ontmoeten.
Ontvang allen een meelevende groet vanuit de pastorie, mede namens mijn
vrouw en kinderen.
uw. ds. D. Zoet

 Van de diaconie
Collecte Adullam “Maasheim”
Zondag 21 oktober zal er D.V. gecollecteerd worden voor
Maasheim. Deze locatie van Adullam is voor verschillende
anders begaafden uit onze omgeving een thuis.
Adullam is een identiteitsgebonden organisatie voor het
bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een
verstandelijke beperking. Ze bieden zorg en begeleiding
op het gebied van wonen, dagbesteding, voor
volwassenen en kinderen. Maar ook zijn er logeer
mogelijkheden en bieden ze ambulante ondersteuning. Als diaconie dragen
we Adullam een warm hart toe, daarom bevelen we deze collecte van harte
bij u aan.
Collecte “Spaans Evangelische Zending”
Tijdens de weekdienst op Hervormingsdag woensdag
31 oktober hopen we te collecteren voor de Spaans
Evangelische zending. Deze collecte willen we van harte
aanbevelen.
"...de SEZ is een zendingsorganisatie die ten doel heeft om mensen uit
Spaanstalige landen met het Evangelie, gefundeerd op Gods Woord, te
bereiken...."

Kledinginzameling t.b.v. Noord-Syrië
Met het oog op de nog steeds nijpende situatie in het
noorden van Syrië willen we ook dit jaar kleding
inzamelen voor de Stichting Bright Spot of Hope. Deze
stichting maakt het werk van ds. Blankers mogelijk in
Noord-Syrië en in het bijzonder in het Koerdische stadje
Kobani. Daar verblijven naast de locale bevolking ook
veel vluchtelingen uit andere delen van Syrië.
We zoeken (winter)kleding voor mannen, vrouwen en nadrukkelijk ook voor
baby's en (zeer) jonge kinderen. Wij verzoeken u alleen nog kwalitatief goede
kleding te schenken, die schoon is en bij voorkeur opgevouwen. Knoopjes
mogen niet ontbreken en een eventuele ritsluiting moet werken.
Daarnaast zijn goed schoeisel, warme dekens en kinderspeelgoed ook
welkom.
Inleveren kan op zaterdag 27 en maandag 29 oktober tussen 9:00 en 11:30 uur
bij Bouwbedrijf Van der Linde, Zuidweg 3 in Ouddorp.
We vragen u met klem alleen op de genoemde momenten in te leveren.

 Algemene berichten
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 14 oktober werd het Sacrament van de Heilige Doop bediend.
Tekst voor de prediking in de doopdienst was Psalm 22:31a ‘Het zaad zal hem
dienen’, met als thema: Rijke belofte voor het zaad van de gemeente, bestaande
uit de volgende drie punten:
1. de verwachting voor dit zaad;
2. de oorsprong van dit zaad;
3. het werk door dit zaad.
Ledenadministratie
Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden
tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan
administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk

wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC
Ouddorp.

 Verenigingen
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen.
Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6.
Op vrijdag 19 oktober is er weer club.
Welkom! We hopen jullie allemaal weer te zien. Groetjes de leiding.
Jongerenclub 4-you 14+
Beste jongeren, op 2 november is er weer club. De Bijbelstudie zal deze keer
gaan n.a.v. het boekje wat we willen gaan behandelen en wat zal gaan over
VREEMDELINGEN. Na de pauze willen we iets leuks gaan doen.
We beginnen om half 8.
Groetjes van ons als leiding.
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Zondag 28 oktober, direct na de herfstvakantie is er weer jeugdvereniging. De
inleiding betreft het thema: “Van geven word je niet arm”, naar aanleiding van de
Spreuken van Salomo. We beginnen om 14.30 uur. Alle jongeren vanaf ca. 15
jaar van harte welkom!
Zaterdag 17 november is er weer Jongerendag van de HHJO. Als
jeugdvereniging willen we daar naar toe. Reserveer deze datum alvast in je
agenda. Verdere info volgt op de JV site en op de JV zelf!
Mannenvereniging ‘Agur’
Mannen van onze gemeente. De vorige vergadering mochten we enkele nieuwe
personen uit de gemeente ontmoeten. Hiermee waren we verheugd.
Heeft u de overweging al gemaakt? De naam van de vereniging zegt zoveel over
die keuze.
Wie was Agur? Dat weten we niet precies. Sommige uitleggers menen dat het
Salomo is. Anderen zeggen dat het een broer van Lemuël betreft. U weet wel:
Lemuël, de man die in Spreuken 31 wordt vermeld. De naam Agur betekent:
"verzameld". Is Agur de schuilnaam voor de opsteller van deze spreuken?
Wie hij ook is: wij mogen door Gods woord middelijkewijs door hem ook
onderwijs ontvangen. Agur laat een godsspraak horen. Het Hebreeuwse woord
dat voor ‘godsspraak’ wordt gebruikt, duidt op onderwijs.
Zo mogen we als mannen van de gemeente verzamelen als mannenvereniging
"Agur" om met elkaar uit Gods woord onderwijs te ontvangen.

Op 29 oktober om 19.30 uur hopen we weer elkaar te ontmoeten. Op deze avond
wordt een inleiding gehouden over Straf en hoop, n.a.v. de geschiedenis van
Achan.
U bent van harte welkom.
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Op maandag 29 oktober hopen wij Bijbelstudie 3 te behandelen "Mozes voor
Farao en de plagen van Egypte" naar aanleiding van Exodus 6:1-12. Iedereen is
weer hartelijk welkom deze avond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Nieuwe leden zijn
ook altijd hartelijk welkom of kom gewoon eens een avond bij ons kijken.

 Commissie verenigingswerk
Actiedag 4-you t.b.v. Stichting Friedensstimme
Noteer het alvast in uw agenda want op D.V. zaterdag 17 november 2018
organiseert jeugdclub 4-you zijn jaarlijkse actiedag. Deze actie zal bijdragen aan
het verenigingsproject van onze gemeente, Stichting Friedensstimme. Onze
jeugd hoopt weer een heleboel acties te ondernemen om geld op te halen voor
dit goede doel.
We willen u uitnodigen op D.V. zaterdag 17 november in en rondom Eben
Haëzer, Preekhillaan 3. Van 10.00 tot 13.00 uur is hier van alles te doen voor
jong en oud. Gezellig een kop koffie drinken met iets lekkers erbij, verse
oliebollen en verschillende producten die verkocht worden. Ook kunt u uw auto
weer laten wassen.
Ook hopen we het werk van Friedensstimme te presenteren. U wordt hiervoor
van harte uitgenodigd.
Daarnaast kunt u voor uzelf, of als verrassing voor iemand anders, weer een
overheerlijk vers ontbijt bestellen. (zie het BESTELFORMULIER OP DE
LAATSTE BLADZIJDE in deze kerkbode) De ontbijtservice komt dan op D.V.
zaterdagmorgen 17 november het ontbijt bij u langsbrengen tussen ca. 8.00 en
9.00 uur.
We hopen op uw (financiële) steun en zien ernaar uit u te ontmoeten! Hartelijk
dank namens jeugdclub 4-you!

 Activiteitencommissie kerkbouw
Terugblik startdag
Nu de startdag 2018 voorbij is willen we u en jullie nog even een korte terugblik
geven.
Na ’s morgens alles klaar gemaakt te hebben mochten we vanaf half twee
ongeveer 85 kinderen verwelkomen. Na opening luisterden we naar de

Bijbelvertelling, de vertelling ging over de gelijkenis van de Goede Herder n.a.v.
Johannes 10.
Na deze mooie vertelling werden de kinderen verdeeld in boven- en onderbouw,
de ene groep luisterde en keek naar een boeiende presentatie over de stichting
Friedensstimme en schreef daarna kaarten aan vervolgde Christenen. De
andere groep ging naar buiten om daar met elkaar gezellig een spel te doen
namelijk, levend kwartet. Na een klein uurtje wisselden de groepen en werd
hetzelfde programma nog een keer herhaald. Rond de klok van 5 was de maaltijd
gereed en gingen de kinderen lekker friet met een snack eten, terwijl er voor de
volwassenen een heerlijk Chinees buffet gereed stond. Ds. Zoet opende de
maaltijd met gebed waarna iedereen de gelegenheid kreeg om bord en buik te
vullen. Onder de maaltijd was voor de volwassenen een presentatie die veel
indruk maakte. De maaltijd werd afgesloten door de Ds. met schriftlezing en
gebed, ook zongen we nog een vers van psalm 49, ondertussen werd er een
collecte gehouden die het mooie bedrag van bijna € 600,- op mocht brengen,
hierbij komt nog een bijdrage van de jeugd van € 60,- en een gift van € 25,- totaal
dus bijna € 685,-. Voldaan maar ook met vele indrukken ging iedereen daarna
naar huis.
Ondertussen was bij de fam. Dam de jeugd aangekomen. De avond werd
geopend met schriftlezing en gebed. Ook dit jaar was er voor de jeugd weer een
heerlijke barbecue georganiseerd waar ongeveer 70 jongeren aan deelnamen,
het was erg gezellig met elkaar, maar ook was er bij hen een serieus moment
toen ook daar dhr. Noorman wat liet zien van Christenen die niet in alle vrijheid
hun geloof mogen belijden.
Na afsluiting van de BBQ bleef een gedeelte van de jeugd nog gezellig bij elkaar
tot rond de klok van 10 de tent toch letterlijk moest worden opgebroken.
Als startdag commissie mogen we met dank aan de Heere terugzien op een
mooie dag die gezellig en zonder ongelukken mocht verlopen. Allen die op welke
manier dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan deze dag, heel hartelijk dank.
Herfstmarkt
Iedereen is van harte welkom op de herfstmarkt D.V. zaterdag 27 oktober. We
openen om 9.30 uur en sluiten om 15.00 uur. Tussen die tijd kunt u/jij bij ons
terecht voor heerlijke oliebollen, gebakken vis en kibbeling, tweedehands
boeken, kinderkleding, Adullam met snoeprollen en kruiden, groente, fruit en
echte boerenkaas. U kunt lekker een frietje en/of snack bij ons komen eten en
gedurende de markt staat de koffie klaar.
Tevens kunt u tijdens de markt uw bestelde bakkers producten ophalen. Voor
meer informatie verwijzen we naar de vorige kerkbode (bestellen kan nog t/m
maandagavond)

 Zendingscommissie ‘Onderwijst al de volken’
Verse Appelflappen voor KIMON
D.V. 20 oktober 2018 worden er weer verse appelflappen verkocht bij Jumbo
Sperling, Molenweg 4 te Ouddorp! Vorig jaar waren we al snel uitverkocht. We
hebben dit jaar een grotere voorraad. We bakken deze zaterdagmorgen vanaf 8
uur tot de voorraad op is! Verwen jezelf, je gezin of je vrienden met verse
appelflappen en steun het kinderevangelisatiewerk van Jantina in Roemenië!
Jumbo Sperling, ook deze keer alvast bedankt voor de fantastische
medewerking!

 Puzzelhoekje
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Zoals een arend…
Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen
uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken;
Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem;
Deuteronomium 32: 11, 12
Een arend is een prachtige, sterke roofvogel met een kromme snavel en brede
vleugels. Het volk Israël kent de vogel goed. Hij vliegt heel hoog en maakt
bovenop de steile rotsen een nest voor zijn jongen.
Mozes zingt in dit Bijbelhoofdstuk een afscheidslied. Hij weet dat de Heere hem
zal wegnemen en brengen in het hemelse Kanaän. Hij mag het volk achterlaten
onder de hoede van de Heere en zijn opvolger Jozua. Voordat hij de berg Nebo
opgaat, zingt hij tot eer van God. In deze verzen laat hij aan het volk zien hoe
goed de Heere voor Zijn volk zorgt. De arend neemt hij daarin als voorbeeld.
In het nest op de hoge steile rotsen zijn de pasgeboren jongen veilig! Niemand
kan bij hen komen, niemand kan hen kwaad doen. Het is een veilige schuilplaats.
Zo heeft de Heere voor Zijn volk ook een veilige schuilplaats. Dat is Hij Zelf! De
Amalekieten hebben geprobeerd het volk te verslaan. Maar de Heere was bij Zijn
volk. Ze waren veilig bij Hem.
Een arend is heel zorgzaam. Als de jongen honger hebben, komt de grote arend
al snel aanvliegen met voedsel om de open bekjes te vullen. Geen jong hoeft
van honger te sterven.
Zo zorgt de Heere dat ze elke dag manna en kwakkels uit de hemel kregen.

De jonge arenden moeten ook leren vliegen. Dat is heel erg spannend, vanaf de
steile rotsen naar beneden vliegen. Maar op een gegeven moment, kijk, daar zie
je er één gaan. Al fladderend proberen ze te vliegen. Totdat ze niet meer verder
kunnen. Zullen ze nu de diepte instorten? O nee, kijk daar komt de grote arend
al aangevlogen. Pijlsnel vliegt hij onder de jonge
arend en vangt hem op op zijn brede, sterke
vleugels. En zo wordt het jong weer veilig naar het
nest gedragen.
Zo is de Heere ook voor het volk geweest! Hij heeft
er trouw voor gezorgd dat ze niet omkwamen. De
wolk- en vuurkolom wees hen altijd de weg en
beschermde het volk. De Heere is jullie goede en
trouwe Leidsman!
Mozes zingt nog veel meer. Hij zingt over Gods
goedheid en trouwe zorg. Lees het hoofdstuk maar
eens zelf! Dan ga je je verwonderen! Hij
waarschuwt het volk ook dat ze de Heere moeten blijven dienen en
gehoorzamen. Hij is het toch zo waard?! Ze moeten de afgoden niet gaan
dienen!
De Heere zorgt ook goed voor ons, elke dag weer opnieuw. Net zoals een arend
voor zijn jongen zorgt!
Laten we de Heere dan toch ook vrezen en dienen. Hem de eer geven, die Hij
zo waard is. Dan zullen we zelf ook echt gelukkig zijn, in leven en in sterven!
Puzzel 958
Deze puzzel gaat over Deuteronomium 32 vers 1-14. Vul de antwoorden achter
het goede nummer van de puzzel in!
3.
Wie heeft het lied geschreven?
4.
Hij zegt: “dat mijn rede vloeie (…) als ........
op het kruid” (vs 2). Hoe zeggen we dat ook wel? Als het regent dan
vallen er …..? (vul dit laatste woord in)
Nu komen er vragen over hoe God is.
8.
In vers … staat dat Hij een ......steen is.
6.
God is geen onrecht, maar ......... (vs. 4)
1.
Hij is als een ............ (vs. 6)
En nu de vragen over hoe Hij voor de Israëlieten gezorgd heeft.
7.
God zag hen in een woestijngebied, in de huilende ............... (vers. …)
5.
Hij bewaart (beschermt) de Israëlieten als Zijn .................... (vers …)
2.
Een ander woord voor vleugels. (vs. 11)

Lever als oplossing het woord in de grijze kolom in én de vindplaatsen die in
sommige vragen ingevuld moesten worden (bij vraag 8, 7, 5).
Eindantwoorden:
955: En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uit helpen, en gij
zult Mij eren. Psalm 50:15.
956: Die de weg van zondaars niet betreedt.
Boekenbonnen: Julian Flikweert en Leah Tanis, voor jullie ligt een boekenbon
klaar in de bibliotheek ‘Eben – Haëzer’. Van harte gefeliciteerd!!
Inleveren:
De puzzels 957 en 958 graag inleveren voor D.V. donderdag 1 november 2018
(via onze brievenbus of puzzel@hhgouddorp.nl)

 Nooit een andere vriendin
Door Johanna Breevoort (Rotterdam 7 september 1869 – Soest 6 juli 1942)
Nu had de heerlijke zondagsrust zich over het gezin van Tempelman gelegd.
Niet dat het stil was in huis. O nee, stilte en het huishouden van Tempelman
hoorden niet bij elkaar. Altijd klonk er een liedje, schalde er een kinderstemmetje
op of tikkelden er kindervoetjes op de vloer. Maar de zondagsvrede voelde je
reeds, zodra je je ogen opendeed ’s zondags.
Zaterdagavond na tien uur legden moeder en Annet het schone vloerkleed in de
huiskamer, en dekte vader de ontbijttafel. Ieders zondagse goed lag op een
stapeltje, het eten stond schoongemaakt in de keuken, klaar om gekookt te
worden en moeder braadde ’t vlees, het extra stukje, altijd zaterdagsmiddags.
Dat gaf reeds een glimp van feestelijkheid in huis.
Wie naar de kerk kon, ging naar de kerk, de thuisblijvers zorgden voor koffie. Het
zondagse servies prijkte op tafel bij het thuiskomen van de kerkgangers en de

kinderen, vrij van leren, deden hun best op het orgel. Het zondagse maal, fijner
dan in de week, wat vruchten als dessert, kon je iets heerlijkers verzinnen dan
de zondag?
Maar Annet kon niet genieten. Moeder, die heel de zomer met een ziek been
sukkelde, kon weer voor het eerst met vader mee naar de kerk. Annet ruimde
het ontbijt af, kleedde de kleintjes aan en zette koffie, en ondanks het stralend
zomerweer, donkerde zwarte schaduw in haar hart. O, dat je zoveel lijden kon
over het verlies van je vriendin, en dat, ondanks Magda’s plechtige belofte: Ik
neem nooit een andere vriendin! Kitty was er en Magda trok haar voor. O, wilde
spijttranen rolden langs Annets gezicht. Zij zou wel eens willen uithuilen bij
moeder, maar ze wou niet. Nijdig was ze op Magda, heel kwaad. Magda moest
niet denken, dat Annet zich voor haar vernederen zou.
De anderen keerden terug uit de kerk. Koffiedrinken en middagmaal verliepen
weer als gewoonlijk onder vrolijke scherts van de jeugd en blij gekraai van de
kleintjes. Annet had het vaatwerk in elkaar gezet, alleen lepels en vorken
afgewassen en nu stond zij besluiteloos in haar kamertje op zolder, gereed om
haar zondagse jurk aan te trekken. Ach, waarvoor eigenlijk? vroeg zij zichzelf af.
‘k Kan evengoed mijn tussenbeidje aantrekken. Naar Magda ga ik toch niet. En
in de buurt achter de kinderwagen. ’t Is eigenlijk zonde.
Naar Magda ga ik toch niet. O, Magda moest eens weten, hoe trouw Annet in
haar hart aan Magda bleef.
Eens belooft: ‘k Neem nooit een andere vriendin. Elkaar de hand er op gegeven!
Werkelijk, Annet nam nooit een andere vriendin.
Kon er daarom geen verwijdering komen? Vader en oom Paul sloten ook
vriendschap in hun jeugd en er scheen tussen die twee toch ook iets
voorgevallen te zijn. Want vader ging vóór veertien dagen evenmin. Gisteren
polste zij vader voorzichtig over zijn vriendschap met oom Paul. Vader ging er
niet op in. Alleen zei hij: ‘Trouw is een mooi ding in het leven, Netje. God gebiedt
ons als Christenen om trouw te zijn. Jegens vriend en vijand.’
(Wordt vervolgd)

Wilt u ook het werk van de GBS steunen?
Het eeuwigblijvende Woord. Dat is het thema van de landelijke
donateurswervingsactie van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS).
Vrijwilligers verspreiden een speciale brochure en vragen mensen om donateur
van de GBS te worden.
De GBS houdt om de drie jaar een landelijke wervingsactie. De doelstelling van
de stichting is het verspreiden van Bijbels in nauwgezette vertalingen in het
binnen- en buitenland. Wij stellen deze Bijbels gratis ter beschikking aan
vertrouwde instanties, die ervoor zorgen dat zij op de juiste bestemming komen.
Behalve in gedrukte vorm geven wij de Statenvertaling met kanttekeningen uit
via ons softwareprogramma GBS Digitaal 3.0 en onze app. Bij verouderde
woorden in de Bijbeltekst staat in de digitale uitgaven een synoniem
weergegeven.
Samen met de Trinitarian Bible Society (TBS) in Londen werken wij aan diverse
vertaal- en revisieprojecten. Onze aandacht voor de kanttekeningen strekt zich
ook uit tot digitale publicatie ervan in het Engels (via ons softwareprogramma)
en het vertalen ervan in het Afrikaans, voor Zuid-Afrika.
Wij verwijzen u voor meer informatie naar de genoemde brochure, of naar onze
website www.gbs.nl
Voor opgave als donateur (bijdrage vanaf € 2,50 per jaar) of toezending van de
brochure kunt u (portvrij) schrijven naar: GBS, afdeling Donateursadministratie,
Antwoordnummer 2809, 4140 WB Leerdam.
Bellen of mailen kan ook: T: 0345 – 61 01 55; E: jhaalboom@gbs.nl

Knutsel / Spelmiddag
Hallo jongens en meisjes,
Op D.V. 26 oktober (dat is vrijdag in de herfstvakantie) willen we weer een
knutsel/spelmiddag houden voor jullie! Misschien ben je al wel een vorige keer
eens geweest. Dit jaar houden we actie voor de stichting Friedensstimme. En
daar willen wij ook aan mee helpen. Help jij ook mee?
Jullie betalen voor de knutsel/spelmiddag € 3,00 Dit geld is voor het materiaal
dat we nodig hebben, maar ook voor de actie. De middag wordt gehouden van
13.30 tot 16.00 uur in ‘Eben-Haëzer’. De betaling kan deze middag tussen 13.00
- 13.15 uur, want dan kunnen we 13.30 uur beginnen. Jullie vaders en moeders
kunnen jullie dan om 16.00 uur weer ophalen.
We zullen deze middag beginnen met het zingen van een lied en luisteren we
naar een Bijbelverhaal en dan gaan de kinderen van 4-6 jaar
knutselen en met de jeugd van 7-12 jaar hopen we een spel te
gaan doen.
1.
2.
3.

Herfstegeltje (4-6 jaar)
Rups in het appeltje (4-6 jaar)
Zeskamp (7-12 jaar)

Vul snel je antwoordstrook in! Meld je op tijd aan zodat deze leuke middag wel
door kan gaan!!! Voor D.V. maandag 22 oktober. Vergeet je naam en leeftijd niet!
Mail het naar: ctanis1@hetnet.nl inleveren kan ook: De Kille 1 of bel 684762 en
b.g.g. Elma Flikweert tel. 682162.
We willen graag deze brief digitaal gaan versturen.
Zou u daarom uw mailadres aan ons door willen geven?
Groetjes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ik kom graag op 26 oktober naar de knutsel/spelmiddag toe!
Mijn naam is: ____________________________________en ik ben _____ jaar.
Ik wil het liefst nummer ______________________maken.
Ik vind het ook erg leuk om nummer ___________te maken.
Zijn er nog bijzonderheden(allergie):__________________________________
Ons mailadres is:_________________________________________________

