DE KERKBODE
Jaargang 40, nr. 12/13 – 13 december 2018

Themanummer Kerst
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar
het eeuwige leven hebbe.
Johannes 3:16

 Meditatie
Geen plaats …! Er is een plaats bij Mij!
… omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg. (Luk. 2:7b)
Het is Kerstfeest! Eeuwenlang heeft het Kerstevangelie al geklonken. En ook nu
mag het weer worden vernomen, hoe dat Maria haar eerstgeboren Zoon baarde,
Hem in doeken wond, en nederlegde in de kribbe. Zo op het eerste gezicht een
vertederende boodschap. Maar laten we niet vergeten: het is vooral een
vernederende boodschap. Want er was voor henlieden geen plaats in de
herberg.
Zonder enige moeite zouden we voor die woorden ‘geen plaats’, vele
verklarende redenen kunnen opnoemen. Dat doen we echter niet. Want dan
zouden we niet verder komen dan de conclusie, dat het een trieste samenloop
van omstandigheden is geweest. En dat was het nu juist niet! Want er was voor
hen – Jozef en Maria – geen plaats, omdat er voor Hem geen plaats was.
Dat is de lijn, die we door het hele Evangelie heen zien gaan. Wanneer Christus
bij de Samaritanen verblijf zoekt, dan weigeren ze Hem te herbergen. De
Gadarenen kwamen Hem ‘beleefd’ verzoeken hun landpalen te verlaten.
Predikende in de synagoge van Nazareth werd Hij eruit geworpen. Voor Hem is
nergens plaats. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten;
maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge.
Deze lijn, die zich hier in het Kerstevangelie al begint af te tekenen, vindt haar
hoogtepunt in het Kruisevangelie. Geen plaats voor Hem bij de mensen en geen
plaats bij God. Daar hangt Hij, verworpen van de mensen en verlaten van Zijn
Vader. Maar juist zo heeft Hij plaatsvervangend gehangen in het gericht van God
en plaats verdiend voor de Zijnen.
Geen plaats! Zo was het toen, terwijl Hij op aarde was. En zo is het van nature
bij ons allen nog steeds: geen plaats. In ons leven is er maar één plaats. En die
ene plaats is al bezet door een ander. De zonde, de wereld en de duivel hebben
in ons leven de plaats ingenomen waar de Heere recht op heeft. Aan hen hebben
wij in Adam alle plaats en ruimte gegeven. Met dit gevolg dat er voor de Zoon
van God geen plaats meer is. We zijn ten diepste verlegen met Hem Die ons
wordt gepredikt in het Kerstevangelie. We weten niet waar wij Hem moet laten.
Christus sprak: Mijn woord heeft in u geen plaats. Ons leven is van nature
volgeboekt en volgepropt met alles wat God en Zijn Christus niet is. En daar
komt dit nog bij: We zijn ten volle ingenomen met onszelf.
Geen plaats. En toch is Hij gekomen! Want Hij maakt plaats waar geen plaats
is. Wat een wonder! Hij was niet tegen te houden. Want Zijn geboorte lag al van
eeuwigheid vast. God heeft gedacht aan Zijn genade. Hij moest komen!
Waarom? Om plaats te maken. Door onze zonde en afval is er voor ons namelijk
geen plaats meer bij God. Wij hebben enkel ruimte geschapen voor Gods
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rechtvaardige toorn. Bent u, ben jij daar al achter gebracht? Heeft de Heilige
Geest u alle bestaansgrond in uzelf al eens ontnomen?
Lezer(es), het is nodig dat we leren dat de Heere ons geen enkele ruimte laat
om onbekeerd, onvernieuwd, vol met vijandschap tegen God en Zijn Christus en
al maar zondigend voort te leven. En daarom nogmaals de vraag: Bent u door
de Gods Geest al eens zo in het nauw gebracht, dat het feit dat er geen plaats
is voor Christus, u tot schuld voor God is geworden? Hoe benauwd wordt het
dan. Geen been meer om op te staan. Hete tranen worden geschreid. Te
belijden, dat je geen plaats op aarde meer verdiend hebt en nog maar één
verdiende plaats over te houden: de plaats van buitenste duisternis. Alle grond
ontvalt je. Alle hoop eveneens. Sterven moet je.
Maar dan het wonder te mogen kennen. Dat de Heilige Geest bestaangrond
schenkt in Hem, voor Wie nooit plaats was in je leven. Ja, dat Hij het is – Christus
- Die door Zijn Geest tot je ziel spreekt: Er is een plaats bij Mij.
Christus is de ware Rehoboth. In Hem is de ware ruimte, om God als een
verzoend God te ontmoeten. O heerlijke ervaring: De Heere verhoorde mij in ’t
lijden, en deed mij in de ruimte gaan. Een geheel nieuwe werkelijkheid gaat voor
je open. Alle ruimte die voorheen werd gegeven aan de zonde, de wereld en de
duivel wordt opgezegd. Nu geen strijd meer tegen God, maar tegen je eigen
vlees, de wereld en de duivel. Bij die strijd past de vermaning van de apostel:
Geef de duivel geen plaats. Want hoe vaak liggen Gods kinderen onder, doordat
de benauwers van buiten en van binnen alle geestelijke ademruimte dreigen te
ontnemen. Dan is het heerlijk, als de Ruimte-Maker opnieuw tot je zegt: Er is
een plaats bij Mij.
Christus is voor Zijn Kerk echter niet alleen Ruimte-maker op aarde, Hij is ook
Plaatsbereider Boven. Want nadat Hij Zijn werk hier op aarde volbracht had, is
Hij met Hemelvaart naar de hemel gegaan. Daar heeft Hij de hoogste plaats
ontvangen, aan de rechterhand van Zijn Vader. Daar is Hij nu Zijn Kerk ten
goede. Hij heeft immers tot hen gezegd: En Ik ga heen, om u plaats te bereiden.
Zo zien we hoe het Kerstevangelie, het Kruisevangelie en het Hemelvaartsevangelie nauw met elkaar zijn verbonden.
Lezer(es), is er door het plaatsmakende werk van Gods Geest al plaats in uw
hart gemaakt voor het geboren Kerstkind? En mag u weten dat er door dit
Kerstkind, Dat nu verhoogd is in de hemelen, plaats voor u is bereid bij God?
Heb niet eerder rust voordat u deze vragen bij God vandaan met ‘ja’ kunt
beantwoorden. Want wat zal het zijn als het u net zal vergaan als Ezau. Hij zocht
een plaats des berouws, maar hij vond er geen.
Ruim nodigend laat het Kind, dat nu Koning is in Zijn heerlijkheid, Zijn Boodschap
nog uitgaan: Er is nog plaats. Dat is een blijde Boodschap, juist voor mensen die
rond Kerstfeest 2018 moeten zeggen overal buiten te staan. En men noemt Zijn
Naam: Er is plaats bij God.
Ds. D. Zoet
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 Agenda
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:
Zondag 16 december
9.30 uur:
Ds. W.J. op ’t Hof, Gameren
18.30 uur:
Ds. W.J. op ‘t Hof
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Woensdag 19 december
19.30 uur:
Ds. A. Vlietstra, Harskamp
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 23 december
9.30 uur:
Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 Woord en Daad, 3 aflossing kerk
Dinsdag 25 december, 1e Kerstdag
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 Mbumazending, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Woensdag 26 december, 2e Kerstdag
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 plaatselijk evangelisatiewerk, 3 onderhoudsfonds
Zondag 30 december
9.30 uur:
Ds. C.M. Buijs, Elspeet
18.30 uur:
Ds. C.M. Buijs
Collecten: 1 landelijk evangelisatiewerk, 3 aflossing kerk
Maandag 31 december, Oudejaarsdag
19.00 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 Opleiding predikanten, 3 onderhoudsfonds
Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds
Zondag 6 januari
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
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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)

Overige bijeenkomsten:
Zaterdag 22 december: Doopzitting
Aanvang: 9.30 uur
Woensdag 26 december: Kerstfeestviering Zondagsschool
Aanvang: 14.30 uur
Dinsdag 8 januari: Contactmiddag
Aanvang: 14.30 uur.
Woensdag 9 januari: Bezinningsavond
Aanvang 19.30 uur.





 Uit de pastorie
Voor u gelezen
Laat ons dan heengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er
geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd
(Lukas 2:15b).
De herders van Efratha's velden zijn in die zalige Kerstnacht, waarin de Christus
geboren is, van de ene verbazing in de andere gevallen. Plotseling werden ze
opgeschrikt uit hun rust toen ze de nachtwacht hielden bij de kudde. De hemel
ging open en een engel verkondigde de geboorte van de Zaligmaker. En hij zei
er ook bij waar ze Hem konden vinden. Als ze Hem gingen zoeken, zouden ze
Hem vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En toen verschenen
daar die duizenden engelen, die zongen het schone lied ter ere van God: Ere zij
God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Maar dan zijn de buitengewone dingen voorbij. De engelen zijn weer
teruggekeerd naar de hemel. En het is weer juist als tevoren: ze zijn bij de
schapen in de donkere nacht. Het enige wat de herders hebben overgehouden
is de boodschap die hen gebracht is, of zoals ze het zelf uitdrukken: het woord
dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En als ze elkaar gaan
opwekken om naar Bethlehem te gaan, dan spreken ze niet over de engel die
gesproken heeft en over de duizenden engelen die gezongen hebben, maar over
het Woord, het evangeliewoord dat hen geboodschapt is. Dat Woord is in hun
hart gevallen. De Heilige Geest heeft het in hun harten gelegd. En nu moeten ze
dat Woord ook gehoorzamen en nu zeggen ze ook tegen elkaar: laat ons dan
heengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is.
Ze worden naar Bethlehem getrokken door een onzichtbare hand. Het is de hand
van de Heilige Geest. Hij trekt uit de duisternis der zonde en Hij brengt in Gods
wonderbaar licht. Daarbij werden alle bezwaren overwonnen. Want die
bezwaren waren er ook bij de herders. Zoals wij zoveel bezwaren hebben als
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ons de boodschap van het evangelie gebracht wordt. We kunnen immers niet
zomaar naar de Heere Jezus gaan, en we zijn het toch onwaardig, en zou de
Heere ons wel willen aannemen in genade?
Maar die herders gingen toch, ondanks alle bezwaren. Waar moest hun kudde
blijven? Wie zou er op de schapen passen als zij weggingen? Was het niet beter
om maar te wachten tot de morgen? Kon men zo midden in de nacht wel naar
die mensen toegaan? En konden ze wel in hun herderskleed gaan? Moesten ze
geen feestgewaad aantrekken om die geboren Koning te gaan begroeten? Al
deze bezwaren zijn zeker in hun harten opgekomen. Maar ze konden eenvoudig
niet bij de schapen blijven. Ze werden naar de Heiland toegetrokken. En daarom
gingen ze in hun werkpak en zonder geschenken. En waar moesten ze die ook
vandaan halen? Ze waren immers arm. En herder werd men niet, als men nog
op een andere wijze zijn brood verdienen kon. En zo kwamen ze naar Bethlehem
zoals ze waren: met lege handen, maar met een verlangend hart. En zo waren
ze ook welkom bij die Zaligmaker van zondaren.
En dat is het wonder van het Kerstfeest. We mogen naar Bethlehem gaan zoals
we zijn. In ons werkpak, dat door de zonde bezoedeld en besmeurd is. Met lege
handen, die niets hebben aan te bieden. Neen, als we Kerstfeest willen vieren,
zullen we niet langer moeten trachten om onszelf wat op te knappen, want dat
lukt toch niet. We moeten niet proberen om ons als rijk voor te doen, want we
zijn doodarm. We worden verwacht zoals we zijn, beladen met schuld en vloek,
onderworpen aan dood en verderf. Maar dan moeten we komen met ons
verlangende hart. We mogen ogen meebrengen om de Zaligmaker te zien en te
bewonderen de grote genade Gods. We mogen oren meebrengen om te
luisteren naar de rijke boodschap van Gods genade. We mogen ons verstand
meebrengen om Gods heilsraad te overpeinzen. We mogen onze handen
meebrengen om ze biddend te vouwen. Maar allereerst moeten we komen met
ons hart. Zonder het hart is al het andere waardeloos.
Zo kwamen de herders met hun hart. Ze hebben elkaar wel op moeten wekken
om te gaan, omdat er zoveel bezwaren waren. Maar ze zijn gegaan en ze zijn
gegaan met hun hart. En hun voorbeeld moeten we volgen. Ons wordt in deze
dagen ook verkondigd de geboorte van de Zaligmaker. En er is veel dat ons van
de kribbe van Bethlehem terughoudt. De vrijmoedigheid ontbreekt ook zo
menigmaal en we voelen ons zo onwaardig. We kunnen het niet geloven, dat Hij
ook voor ons gekomen is. Maar daarom moeten we elkaar opwekken: Laat ons
dan heengaan naar Bethlehem. Kom ga met ons en doe als wij…. En die herders
trokken niet afzonderlijk op, maar ze gingen samen. Ze zullen wel verschillend
van karakter geweest zijn en de levensomstandigheden zullen ook niet gelijk
geweest zijn, maar de Heilige Geest dreef hen gezamenlijk naar de kribbe. De
Heere heeft een Kerk rondom de kribbe, een volk dat één is in Hem. Men leeft
in onze dagen zoveel op zichzelf. Maar hoe heerlijk is het als de gemeenschap
ervaren wordt.
Die herders moesten wel een donkere weg gaan door de nacht, maar ze gingen
samen en het Woord ging mee en de Heilige Geest ging mee. Wanneer Woord
en Geest met ons meegaan, komen we in het licht. Die herders hebben ook hun
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wachtenstijd gekend, maar nu is het de dag der zaligheid en nu gaan ze met
haast naar de kribbe.
Zolang het wachtenstijd is, moeten we de Heere niet vooruit willen lopen. Dat is
een moeilijke weg, want dat wachten valt niet mee. Maar wanneer de
wachtenstijd voorbij is, dan mag er een haasten wezen en als Woord en Geest
meegaan, dan kunnen we niet achterblijven, dan moeten we naar Bethlehem.
En die herders zijn niet beschaamd uitgekomen. Ze hebben de Zaligmaker
gezien en aangebeden en ze hebben ervan getuigd en de Heere geloofd en
geprezen. Zo zullen we ook de Zaligmaker vinden, wanneer we ons door Woord
en Geest geleid weten. De Heere zal ons het Woord laten zien, het
vleesgeworden Woord, zodat we geloven mogen en ons verheugen mogen in
onze Heiland en Zaligmaker.
En o zeker, dan zal het nog menigmaal nacht wezen in ons leven en Gods
kinderen zullen elkaar nog dikwijls moeten opwekken om naar Bethlehem te
gaan, maar dan zullen we toch weer in het geloof op Hem mogen zien. We
moeten daarbij maar veel vragen met de bekende psalm:
Heer', ai, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend.
(wijlen ds. A. Vroegindeweij)
Tenslotte
Geliefde gemeente, deze Kerkbode is de laatste van 2018. Bijna is er weer een
jaar vervlogen. De laatste weken gaan snel. We hopen nog twee
Adventszondagen te krijgen, daarna de Kerstdagen en de Jaarwisseling. Voor
velen zijn het dagen waar naar wordt uitgezien.
Maar ook zijn er die juist zo tegen deze periode in het jaar opzien. Als er ziekte
is, als er andere noden en zorgen zijn, als we geliefden moesten missen, wat
kan de gedachte dan naar boven komen: ‘was het maar januari.’ We kunnen het
begrijpen.
En toch, als er de geestelijke beleving mag zijn van wat ons in deze weken en
met de Kerstdagen zal worden gepredikt, dan komt er een blijdschap in het hart
die alle smart te boven gaat. De vreugde om de geboren Zaligmaker voor eigen
hart en leven te ontvangen, doet de ziel opspringen en troost het neergebogen
hart met een hemelse vrede.
Dat er zo’n uitzien zal zijn, in welke omstandigheden we dan ook verkeren. Want
alleen dan kunnen we ook een nieuw jaar binnentreden. Dan zijn we geborgen.
Dan kennen we een Toevlucht en Hoog Vertrek te allen tijde. Dan zijn we veilig
naar lichaam en ziel. Jansje Zondag mocht er veel van beleven, zoals blijkt uit
het onderstaande gedicht van haar hand.
Alles in Hem
Gij gaaft ons alles in Uw Zoon
o, Eeuwig wonder goddelijk schoon.
Gij bleeft hetgeen Gij eeuwig waart
de God des hemels en der aard'.
Gij werd wat Gij nooit waart geweest
Waarachtig mens en God in 't vlees.
Hier zinkt het peillood mij te diep.
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Hier is het antwoord: toen ik riep:
Dit alles voor een zwarte bruid.
Geloofd zij God! zo zingt zij luid.
Als we nog buiten de geboren Zaligmaker en de Koning der Kerk leven, laten we
ons dan haasten en spoeden om ons levens wil. Want buiten Hem wordt het
straks voor eeuwig omkomen onder Gods toorn over de zonde. Nog komt het
Evangelie van het Kerstkind tot de grootste van de zondaren. Komt dan met de
zondeschuld van uw en jouw leven tot deze enige Zaligmaker. De Heere zij u en
jullie allen tot een God van nabij. Hij doe Zijn heil nederdalen uit Sion, de vaste
woonplaats van Zijn eer, naar het welbehagen tot Zijn volk.
Zonder Gods zegen blijven de Kerstdagen leeg en kunnen we de geboorte van
Christus niet herdenken tot Zijn eer en onze zaligheid. Daarom wensen we u en
jou, mede namens mijn vrouw en de kinderen, gezegende Kerstdagen toe en
een goede Jaarwisseling toe.
Met een hartelijke groet van ons allen vanaf de Preekhillaan,
uw fam. ds. D. Zoet

 Uit de kerkenraad
Kerkenraadsvergadering 4 december
De preses verwelkomde eenieder en liet zingen Psalm 84 vers 1. Na het lezen
van Psalm 84 ging hij voor in gebed. Voor het meditatieve gedeelte gaf hij in
bespreking de bij de agenda gevoegde vragen met betrekking het eerste
hoofdstuk van het boekje van ds. J. van Haaren: ‘Het lied van Gods
pelgrimskinderen’. Na deze bespreking verklaarde de preses deze vergadering
voor geopend.
Vaststelling diverse stukken
Zo heeft de kerkenraad vastgesteld:
 de begroting 2019 van de diaconie;
 het preekrooster voor 2019;
 het collecterooster voor 2019.
Privacywetgeving
Naar aanleiding van ontvangen stukken vanuit het Kerkelijk bureau Hersteld
Hervormde Kerk met betrekking tot instructies, voor de classes en classicale
commissies, ingevolgde de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming is aangegeven dat de toepassing in onze gemeente naar
tevredenheid verloopt. De verenigingen pakken dit goed op en betrachten de
nodige zorgvuldigheid in het omgaan met persoonsgegevens.
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Wijziging wijkindeling
Een beperkte wijziging is aangebracht in de indeling van de wijken van de
ouderlingen. Het betreft de Klepperweg die is van wijk 7 overgebracht naar wijk
1.
Aankleding consistorie
Ingestemd is met het verzoek de consistorie te mogen voorzien van foto’s of
afbeeldingen van de oud-predikanten van de gemeente.
Overige zaken
Verder zijn naast een aantal gebruikelijke agendapunten nog enige specifiek aan
de orde gekomen, waaronder:
 aanvragen huwelijksdienst;
 notulen vergadering Commissie Verenigingswerk 6 november
 verslag consistorievergadering 13 november;
 vacatures leidinggevenden jeugdwerk;
 terugkoppeling bezoeken verenigingen;
 terugblik bediening Heilig Avondmaal 25 november;
 mutaties ledenadministratie
 mededelingen vanuit de kerkvoogdij;
 notulen vergadering diaconie 13 november.
De preses sloot de vergadering om 22.00 uur, waarna gesloten werd met
dankgebed.

 Van de diaconie
Dagboekjes
De diaconie stelt ook dit jaar dagboekjes beschikbaar aan alle gemeenteleden
van 75 jaar en ouder. De bezorging wordt verzorgd door de dames van de
ochtendvrouwenvereniging. Als u tot de doelgroep behoort kunt u dus één dezer
dagen iemand verwachten. Als diaconie willen we de ochtendvrouwenvereniging
hartelijk bedanken voor de verspreiding van deze dagboeken. Daarnaast willen
we de wens uitspreken dat de dagboekstukjes een hulpmiddel mogen zijn bij het
lezen van de Bijbel, maar ook dat het een middel mag zijn om Gods Woord te
verstaan. Opdat Zijn naam de eer mag ontvangen en Zijn Woord nog geheiligd
mag worden aan vele harten.
Woord en Daad
Zondag 23 december is de diaconiecollecte bestemd voor
Woord een Daad. Woord en Daad werkt vanuit Bijbels
perspectief aan duurzame verandering voor mensen in
armoede. Zij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en
lokale partners uit alle sectoren. Zo werken ze aan een
menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we
samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen. Woord en Daad is in
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1973 opgericht. Vanuit de kerk en met ondernemerschap als belangrijke
kernwaarde. De wortels zijn nog steeds bepalend voor hun cultuur en manier
van werken.
Kernwaarden Woord en Daad
Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn
leidend in onze keuzes op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend
voor ons beleid. Het gaat om:
• Mede-verantwoordelijkheid – verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de
schepping
• Mede-schepsel – schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
• Mede-lijden – dichtbij en naast mensen die lijden
• Rentmeesterschap – zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
• Wederzijdse afhankelijkheid – onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in
samenwerking
Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige
ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo
verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede. Mogen
we deze collecte bij u aanbevelen?
Mbuma zending
D.V. 1e Kerstdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor
de Mbuma zending. De Mbuma-Zending gaat uit van de
Free Presbyterian Church of Scotland (in samenwerking
met de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld
Hervormde Kerk), dat al honderd jaar zendingswerk verricht in het plaatsje
Mbuma in Zimbabwe en wordt gesteund door de Nederlandse stichting Mbuma.
Het betreft voornamelijk zendingswerk op het gebied van geestelijke toerusting
en medische ondersteuning. Er zijn zendingsposten, scholen, een kindertehuis,
een ziekenhuis en een middelbare school opgezet. Daarnaast bedrijft men
zending in Kenia. De Nederlandse stichting Mbuma organiseert jaarlijks een
Mbuma Zendingsdag die door enkele duizenden mensen bezocht wordt..
Historie, het was de Zuid-Afrikaan John Boyana Radasi die net voor het begin
van de twintigste eeuw in contact kwam met de Schotse predikant N. Cameron,
een opleiding volgde in Schotland en vervolgens aan de afstammelingen van het
Zoeloevolk in Rhodesie het evangelie ging prediken. Hij was de Sindebele-taal
machtig en vertaalde de Schotse psalmberijming. Op 9 september 1905 werd de
eerste zendingspost geopend. Twintig jaar later vertrok de eerste Schotse
zendeling, ds. J. W. Tallach, naar Rhodesie. Toekomstige predikanten studeerden op hun beurt in Schotland en doen dat nog steeds. De Nederlandse Mbumazending steunt het zendingswerk van deze kerk sinds de jaren 60 van de 20e
eeuw. Mogen we deze collecte van harte bij u aanbevelen.
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Plaatselijke evangelisatiewerk
Op 2e Kerstdag hopen we te
collecteren voor het plaatselijke
evangelisatiewerk. Binnen onze
gemeente
is
evangelisatiecommissie de Vuurtoren actief.
Het werk van de commissie heeft als doel: buitenkerkelijken in aanraking te
brengen met het Woord van God en de gereformeerde leer, zoals die naar de
Schrift wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. Op het gebied van
evangelisatie wordt er in de gemeente Bijbels, boeken en folders verspreid, op
de toeristendagen staan we om het Evangelie met mensen in aanraking te
brengen die niet of nauwelijks meer van de boodschap van God weten. Voor dit
werk zijn we afhankelijk van de Heilige Geest. Evangelie verbreiding is de
opdracht van de Heere Jezus zelf voor Zijn hemelvaart en na Zijn opstanding
toen Hij verscheen aan zijn discipelen Markus 16:15-16 en Hij zeide tot hen:
Gaat heen in de gehele wereld, en predikt het Evangelie aan alle creaturen, Die
geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Evangeliseren is geen
gemakkelijk werk. Laten we de commissie opdragen in het gebed.
Landelijk evangelisatiewerk
Op D.V. zondag 30 december wordt
er in onze gemeente gecollecteerd
voor het landelijke evangelisatiewerk. Evangelisatiewerk is een
opdracht aan elke levende christen, aan de plaatselijke gemeente, maar ook aan
de kerk als geheel. Daarin geven we gehoor aan de opdracht die de opgestane
Heiland voor zijn Hemelvaart aan de kerk gaf. In Zijn naam moet gepredikt
worden bekering en vergeving der zonden. Vanuit veel gemeenten mag
evangelisatiewerk worden verricht en in een groeiend aantal gemeenten is er
aandacht voor deze taak. Dit stemt tot dankbaarheid. De commissie
evangelisatie draagt bij aan het evangelisatiewerk in Andelst-Zetten, Den Helder,
Schiedam en de Bijlmer. Voor een plaatselijk gemeente alleen is dit niet
financieel te dragen. Sinds een aantal jaar biedt de commissie evangelisatie ook
de cursus evangelisatie aan voor gemeenteleden die toegerust willen worden
voor het evangelisatiewerk. Naast Bijbelse toerusting is er veel aandacht voor
de praktijk. Om het werk voort te kunnen zetten vragen wij uw aandacht voor
deze collecte. Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs.
Opleiding predikanten
Op D.V. 31 december wordt er weer
landelijk gecollecteerd voor de opleiding
van predikanten. De inkomsten zijn
bedoeld om het Hersteld Hervormd
Seminarie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in stand te kunnen houden.
Zonder deze collecten zouden we de opleiding genormeerd aan Schrift en
belijdenis niet kunnen financieren. We doen daarom een beroep op u om deze
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collecte royaal te gedenken. Bovenal vragen we u om de studenten en docenten
op te dragen in uw gebeden, opdat er nog zegen mag rusten op onze opleiding
en de Woordverkondiging in onze gemeenten voortgezet mag worden.
Commissie opleiding en vorming

 Van de kerkvoogdij
Lidmatenvergadering 30 november 2018
Opening
De voorzitter ds. D. Zoet opende de avond door het laten zingen van Psalm 46
het 4e vers. Daarna las hij uit Gods onfeilbaar Woord Mattheüs 28 de verzen 16
tot en met 20. Na het gebed hield hij een korte meditatie over het gelezen
gedeelte, waarbij het thema: “Ik ben met ulieden” centraal stond, waarna Psalm
89:7 werd gezongen.
Vaststellen notulen lidmatenvergadering 30 november 2017
De notulen van de lidmatenvergadering van 30 november 2017 werden
voorlezen door de secretaris van de kerkvoogdij en ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
Door de voorzitter van de kerkvoogdij werd een toelichting gegeven op de
volgende zaken:
• Renovatie van de buitenzijde van het verenigingsgebouw;
• Wijziging van het landelijk omslagstelsel m.b.t. predikantstraktementen
en -pensioenen;
• Gevolgen parkeren bij de voormalige Rabobank na overname door
Bouwmarkt Ouddorp.
Verkiezing notabelen
Bij acclamatie werden de notabelen, die zich weer herkiesbaar hadden gesteld,
herkozen.
Gelegenheid vragen te stellen
De door de lidmaten gestelde vragen over onder andere de herbestemming van
de Mantelienge werden beantwoord, waarna tegen 22.00 uur werd afgesloten.
Sluiting
Na het laten zingen van de verzen 7 en 11 van Psalm 72 sloot de voorzitter van
de kerkvoogdij de vergadering met dankgebed.
(Her)verkiezing kerkvoogden en notabelen
Op 14 november jl. werden door de notabelen herkozen de aftredend en
herkiesbaar zijnde kerkvoogden.
Tijdens de lidmatenvergadering van 30 november jl. zijn bij acclamatie tot
notabel herkozen de aftredende notabelen, zoals u in bovenstaand verslag heeft
kunnen lezen.
Allen hebben aangegeven hun herbenoeming te aanvaarden. We wensen hen
in deze werkzaamheden Gods onmisbare zegen toe.
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 Overige bijeenkomsten
Zaterdag 22 december: Doopzitting
Op zondag 23 december zal het sacrament van de Heilige Doop worden
bediend. Daarom zal op zaterdag 22 december om 9.30 uur doopzitting worden
gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht
van ds. G. Boer te lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen.
Verder worden de moeders verzocht met gedekt hoofd te komen.
Woensdag 26 december: Kerstfeestviering Zondagsschool
Op woensdagmiddag 26 december, 2e Kerstdag, zal het kerstfeest voor alle
groepen gehouden worden, aanvang is om 14.30 uur in de Eben-Haëzerkerk.
Wij willen de kinderen graag ontvangen in verenigingsgebouw Eben-Haëzer om
daarna als leiding met de kinderen naar de kerkzaal te gaan.
We vragen aan de ouders of het mogelijk is dat de kinderen om 14.15 uur in
Eben-Haëzer aanwezig kunnen zijn.
Ouders, grootouders en belangstellenden, u bent van harte welkom om samen
met de kinderen het kerstfeest te vieren. We hopen een goede en gezegende
middag met elkaar te hebben. Deze middag wordt ook uitgezonden via de
kerktelefoon.
Dinsdag 8 januari: Contactmiddag
Het is in verband met het verschijnen van de kerkbode nog wel wat vroeg dat we
de eerste contactmiddag voor het nieuwe jaar aankondigen, maar dan kunt u in
ieder geval die datum vrijhouden. En of het nu kortere of langere tijd van tevoren
is, het blijft altijd Deo Volente of anders gezegd: onder het voorbehoud van
Jacobus (4:13-15). Het is deze keer echter wel heel belangrijk om de datum van
8 januari vast te leggen in uw agenda. Het belooft namelijk een belangrijke
middag te worden wat de sprekers betreft. Natuurlijk eerst onze herder en leraar,
ds. Zoet, over het veelbewogen leven van Jacob. En na de pauze wordt ons
vertelt over de familie B. en hun voorgenomen reis en werk naar en in Suriname.
Ongetwijfeld weet u dat zij zich aan het voorbereiden zijn om uitgezonden te
worden naar Suriname. Daar hopen ze zich in te gaan zetten voor MAFSuriname. Het is heel bijzonder dat zij zo vlak voor hun vertrek nog een
presentatie kunnen geven. Als we hen life gehoord en gezien hebben, zullen we
nog beter in gedachten met hen meeleven. Daarbij mogen we zeker ook wel de
wederzijdse ouders betrekken. Laten we ze allen in onze gebeden gedenken!
Hierbij willen we ook de thuisfrontcommissie insluiten. Deze mensen gaan
zorgen voor de contacten en het werven van gelden. Werken voor MAF betekent
dat de medewerkers voor hun eigen inkomsten moeten zorgen. De
thuisfrontcommissie helpt hen hierbij. Om daar een steentje aan bij te dragen
hebben we in overleg met de kerkvoogdij de collecte op deze contactmiddag
bestemd voor het werk van dit gezin. Wij roepen u op om deze collecte met een
warm hart en een gulle hand te gedenken! We hopen dat dit keer de zaal te klein
zal zijn en de beheerder deze zal moeten vergroten. En bovendien dat ook de
collectezak te klein zal blijken te zijn. Een tweede is voorhanden! Allen, hetzij
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voor het eerst of opnieuw, hartelijk welkom! U weet het: 14.00 uur: Inloop met
koffie/thee; aanvang: 14.30 uur. Graag tot ziens in Eben-Haëzer!
coördinator contactmiddagen.
Woensdag 9 januari: 3e Bezinningsavond 'De orde des Heils'
Op woensdag 9 januari 2019 zal de derde Bezinningsavond worden gehouden
over de Orde des Heils. Stonden wij de eerste avond stil bij de roeping, de
tweede avond bij de wedergeboorte, op deze derde avond zal ds. J. van
Meggelen met ons stilstaan bij de volgende schakel in de heilsorde: het
zaligmakend geloof.
Deze schakel is onlosmakelijk verbonden aan de voorgaande schakels van de
wedergeboorte en de roeping. Als de eerste twee schakels ontbreken, kan de
derde schakel er ook niet zijn. Het is misleidend om op te roepen tot geloof en te
zwijgen over de wedergeboorte.
Het geloof is een gave Gods. De Heilige Geest is de Werkmeester. Geen enkel
natuurlijk mens heeft het vermogen om te geloven. In de wedergeboorte, zo
hoorden we op de tweede avond, wordt het geloof in het hart geplant. Die
planting legt een band met Christus. Die band is onbreekbaar.
Het geloof kent ook zijn werkzaamheden, de geloofsoefeningen. Van de
geloofsoefening hangt niet de zaligheid, maar wel de troost af. Het geloof bestaat
uit kennen en vertrouwen. Allereerst gaat een gelovige door de Heilige Geest
geloven dat hij een verloren zondaar is. Door datzelfde geloof gaat de Heere ook
de weg der verlossing leren kennen. En het geloof draagt vervolgens vrucht,
dertig-, zestig- of honderdvoud.
De vraag is voor ons persoonlijk: bezit ik dat geloof? Het geloof is absoluut
noodzakelijk: 'Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen, want die tot
God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.'
(Hebr. 11:6). Laat dat ons mogen aansporen om onszelf te beproeven, of wij in
het geloof zijn.
Over dit zaligmakende geloof hopen we na te denken aan de hand van de
inleiding van ds. Van Meggelen. Vanaf 19.00 uur zal er inloop met koffie/thee
zijn, waarna om 19.30 uur begonnen zal worden. Er zal na de pauze weer volop
ruimte zijn voor schriftelijke en mondelinge vragen. Rond de klok van 21.30 uur
willen we dan met elkaar afsluiten. Er zal na afloop weer een hand-out
beschikbaar zijn met een korte samenvatting van de behandelde stof van deze
avond.
We hopen dat de belangstelling voor dit wezenlijke en tere onderwerp, evenals
de voorgaande avonden, onverminderd groot zal zijn. We zien dan ook uit naar
uw en jouw komst en een gezegende avond. Een ieder wordt weer heel hartelijk
welkom geheten.
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 Algemene berichten
Taxi naar de kerk
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt
u gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed
om u op te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich
aanmelden bij de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940.
Kerkradio
Voor al uw vragen met betrekking tot de kerkradio kunt u terecht bij de diaconie,
tel. 682904. Problemen met de kerkradio graag op maandagmorgen voor 12.00
uur doorgeven.
Geluidsbestanden
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.
Ouderenbezoekwerk
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje
willen ontvangen kunnen zich aanmelden bij de
coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp
‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940
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

 Hometeam Speranta
Beste gemeenteleden,
Jantina is met haar clubs druk bezig met de voorbereidingen voor het Kerstfeest.
Ze oefent met hen de liederen en gedichtjes en viert dit samen met de kinderen
en hun ouders. Ook evangeliseert ze op verschillende plaatsen, waar normaal
geen kinderclub is. Het is voor haar een drukke tijd! Ook voor haar gezin.
Wat zouden kaartjes vanuit onze gemeente hen goed doen! Zomaar een
hartelijke groet, een Kerstwens… om te laten weten dat we aan hen denken en
met hen meeleven, wellicht ook voor hen bidden?!!
Doet u mee? Het zal haar zeker ook weer moed geven om met vernieuwde
kracht en moed in het nieuwe jaar haar werk voort te zetten.
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Het adres is:
Familie Bucur
Strada Horatiu 32
BI. F19 sc.1 ap. 15
220104 Drobete Turnu Severin
Jud. Mehedinti
Romania
Let bij de frankering erop dat u een internationale postzegel gebruikt, 1 stuk tot
20 gram, 2 stuks voor post van 20 – 50 gram. Deze postzegels zijn ook heel
gemakkelijk verkrijgbaar bij de verkooppunten van gewone postzegels.
Met vriendelijke groet,

Hometeam Speranta

 Onze leden
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.

 Varia
De werkgroep ‘Homoseksualiteit‘ belegt opnieuw een contactmorgen voor
ouders en/of familieleden van een kind of een familielid dat anders geaard is.
D.V. zaterdag 26 januari a.s.
“Bijbelteksten uit het Oude Testament - in relatie tot homoseksualiteit nader onderzocht en verdiept”
Naar aanleiding van de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Verder
is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen.
Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. De ochtend
begint om 10.00 uur en zal rond het middaguur afgesloten worden met een
gezamenlijke lunch.
Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan via het emailadres
werkgroephomoseksualiteit@hhk.nl. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt
u het volledige programma. De locatie is het kerkelijk bureau, Vendelier 51-d te
Veenendaal.
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 Commissie verenigingswerk
Lege flessenactie Friedensstimme
Hallo allemaal,
Als gezamenlijke verenigingen willen we, net als in de afgelopen jaren, een lege
flessenactie organiseren. Op D.V. donderdag 27 december zullen we de lege
statiegeldflessen in Ouddorp huis-aan-huis ophalen. De statiegeldflessen zullen
ingeleverd worden bij JouwMarktkraam in Ouddorp. De opbrengst van deze actie
zal dit jaar voor stichting Friedensstimme zijn. Stichting Friedensstimme
ondersteunt ruim 100 Russische evangelisten die hun naaste over God vertellen.
Helpt u mee? Breng uw lege statiegeldflessen dan zelf nog niet weg, want tussen
9.00 uur en 12.00 uur komen we de flessen bij u aan de deur ophalen. Om deze
actie tot een succes te brengen, zijn we opzoek naar mensen die ons bij deze
actie willen helpen. Dit kan zijn door het ophalen van de flessen, maar ook door
het rijden met de auto. Heeft u/heb jij je nog niet opgegeven, maar wilt u/wil jij
toch graag meehelpen? Aanmelden kan t/m D.V. vrijdag 21 december door een
mailtje te sturen naar: mathildedejong2000@hotmail.com of door even een appje
te sturen naar 0630249738.
Alvast hartelijk bedankt! JV Daniël

 Activiteitencommissie kerkbouw
Kerstbrood en krans actie
Denken u/jij nog aan het ophalen van de bestelde kerstkransen en stollen?
Tijdens de afgifte D.V. zaterdag 15 december tussen 9.30 en 10.30 uur zal er
ook een kraam aanwezig zijn met de bekende snoeprollen en kruiden van
Adullam. Van de opbrengst hiervan is ook een gedeelte bestemd voor het
aflossingsfonds van onze kerk.
Ook zal er dit keer een boekentafel aanwezig zijn met goede gebruikte boeken
en het boek “Bouwen en bewaren” van onze eigen herder en leraar.
Opbrengst zomer- en herfstmarkt
Na aftrek van alle kosten zijn de netto-opbrengsten van de zomer- en herfstmarkt
bekend. De zomermarkt € 11.454,65 en de herfstmarkt € 3.190,-Weer is een jaar voorbijgevlogen, als AC hebben we weer diverse acties mogen
houden waar we velen van u mochten ontmoeten of waar u aan mee deed. Na
de Heere zeggen we u allen heel hartelijk dank voor uw hulp op welke manier
dan ook, mogen we ook het komende jaar D.V. weer op u rekenen?
We wensen iedereen gezegende Kerstdagen en een gezond 2019 toe.

17

 Weet je …
Weet je
dat één van de bekendste kerstliederen ‘Stille nacht, heilige nacht’ is?
Weet je
dat dit lied in december 1818 werd gemaakt, in de tijd van de Romantiek? Dit
jaar dus 100 jaar geleden.
Weet je
dat dit lied ontstond door een tegenslag, omdat het orgel in de kerk van
Obendorf, in Oostenrijk, kapot was?
Weet je
dat de pastoor van de kerk, Joseph Mohr, het lied schreef vlak voor het
Kerstfeest?
Weet je
dat de organist, Franz Gruber, er een melodie bij componeerde voor koor en
gitaar?
Weet je
dat de orgelbouwer Mauracher, toen hij het orgel kwam repareren, het lied
mee nam naar het Zillertal in Tirol, waar hij het door Tiroler-zangers liet
zingen?
Weet je
dat ‘Stille nacht, heilige nacht’ daarna bekend werd over de hele wereld?
Weet je
dat de Amsterdamse hoofdonderwijzer Johannes Yserinkhuysen (18581935) de Nederlandse bewerking van het lied maakte?
Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die millioenen eens zaligen zal,
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer',
Hij, der schepselen Heer'.
Stille nacht, heilige nacht!
Heil en vree wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d' eer!
Amen, Gode zij d' eer.
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Hulp’loos Kind, heilig Kind!
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd,
werd G’ in stro en in doeken gelegd,
leer m’ U danken daarvoor!
leer m’ U danken daarvoor!

 Verenigingen
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen.
Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Zondagsschool ‘’t Mosterdzaadje’
Ook op zondag 16 december willen we met de kinderen oefenen voor de
komende Kerstfeestviering, daarom zal de zondagsschool een kwartiertje later
eindigen dus niet om 12.15 uur maar om 12.30 uur. Zondag 23 december is er
geen zondagsschool. De eerstvolgende zondagsschool in het nieuwe jaar is op
zondag 13 januari 2019.
Bestuur en leiding wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019.
Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes,
Wat fijn om jullie iedere keer op club te ontmoeten! De volgende clubavond is:
vrijdag 21 december.
Tot ziens! Groetjes.
Jongensclub ‘Benjamin’
Ha jongens, op D.V. 21 december is er weer jongensclub. We beginnen om
19.00 uur in Eben-Haëzer en de vertelling gaat over Daniël. Na de pauze gaan
we iets leuks doen.
Tot ziens.
4-You
Beste jongeren, op vrijdagavond 14 december hebben we onze laatste
clubavond van dit jaar al weer. We beginnen om 19.30 in Eben-Haëzer en
daarna gaan we bowlen in Port Zelande.
We hopen op een fijne en gezellige avond met elkaar.
Wij wensen ook een ieder gezegende Kerstdagen en een gezegend 2019 toe.
De eerste clubavond in het nieuwe jaar is vrijdag 11 januari.
Groeten.
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Zondag 16 december is het weer JV. We hopen een schets uit de Spreuken van
Salomo te behandelen met als thema 'Gods geboden'. We willen om 14.30 uur
beginnen en de middag zal eindigen rond 16.30 uur.
Zaterdag 22 december zal het kerstdiner gehouden worden. Dit is de laatste
activiteit van 2018. Het wordt heel gezellig dus we hopen dat jij er ook bij bent!
Neem gerust iemand mee! Meer informatie volgt nog via de WhatsApp-groep.
Mannenvereniging ‘Agur’
Op maandag 17 december hopen wij als mannenvereniging “Agur” op
uitnodiging van de avondvrouwenvereniging “Ora et Labora” een gezamenlijke
kerstviering te houden. Wij zullen met elkaar om 17.00 uur een gezamenlijke
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broodmaaltijd houden. Waarna we om 19.30 uur het avondprogramma zullen
beginnen. U als mannen bent deze avond van harte welkom. Om zo met elkaar,
wat ook Gods woord van ons vraagt, te gedenken de komst van de Heere Jezus
naar een verdorven wereld. Vind u het geen wonder dat Hij kwam naar zo’n
wereld? Dan zal er een periode aanbreken dat we elkaar veel mogen ontmoeten
in Gods huis.
Op 7 januari zullen we elkaar dan op de gebruikelijke maandagavond om 19.30
uur weer ontmoeten. We nodigen u allen, wel of nog geen lid, uit om in het
nieuwe jaar elkaar te ontmoeten en te onderzoeken de schriften die van
eeuwigheidswaarde zijn. Op deze avond hoopt de voorzitter een inleiding te
houden naar aanleiding van 2 Petrus 3. Het thema van deze avond is:
‘aansporing tot een godsvruchtige levenswandel’. Laat dit thema een aansporing
zijn om met vele mannen van de gemeente gezamenlijk Gods woord te
onderzoeken. Wij zien en verwachten u op de bovengenoemde datums, u bent
van harte welkom. Namens het bestuur wensen we een ieder gezegende Kersten gedenkdagen.
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Maandag 17 december hebben wij samen met de mannenvereniging de
kerstviering. Voor het gebruiken van de maaltijd beginnen we om 17.00 uur en
het avondprogramma is van 19.30 uur tot 22.00 uur. Wij hopen dat iedereen
aanwezig kan zijn.

 Voor jou
God met ons!
We leven in de Adventstijd en Kerst staat weer voor de deur. Een bijzondere tijd
aan het eind van het jaar. Een paar vrije dagen, familiebezoek, gezelligheid, wat
extra’s op tafel. We mogen genieten van het goede dat God geeft. Maar ten
diepste is het daarmee een arme tijd. Want zonder God zijn we zo nameloos
arm. En tegelijkertijd is daar het wonderlijke Evangelie van Kerst. Het Evangelie
van Jezus Christus die juist arm wilde worden voor arme zondaren. Iets om je
over te verwonderen!
Over een van de namen die in de Bijbel aan de Heere Jezus wordt gegeven wil
ik even met je nadenken. Immanuël, God met ons.
In de dagen van Jesaja was het een donkere tijd. Juda wordt bedreigd door
oorlog. Syrië onder aanvoering van koning Rezin en Israël onder aanvoering van
koning Pekah trekken gezamenlijk op naar Jeruzalem. De schrik slaat de
inwoners van Juda om het hart. En ook koning Achaz weet niet hoe het verder
moet. Maar dan mag Jesaja een boodschap brengen van de HEERE. “Aldus
zegt de Heere HEERE: Het zal niet bestaan en het zal niet geschieden” (Jes.
7:7). Lees je verder mee in Jesaja 7?
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10 En de HEERE voer voort te
spreken tot Achaz, zeggende:
11 Eis u een teken van den HEERE,
uw God; eis beneden in de diepte, of
eis boven uit de hoogte.
12 Doch Achaz zeide: Ik zal het niet
eisen, en ik zal den HEERE niet
verzoeken.
13 Toen zeide hij: Hoort gijlieden

nu, gij, huis van David! is het
ulieden te weinig, dat gij de
mensen moede maakt, dat gij ook
mijn God moede maakt?
14 Daarom zal de Heere Zelf
ulieden een teken geven; ziet, een
maagd zal zwanger worden, en zij
zal een Zoon baren, en Zijn naam
IMMANUËL heten.

Als bevestiging van het woord van de Heere krijgt Achaz de mogelijkheid om een
teken te vragen. Wat een voorrecht wordt hem hier geboden. De Heere Die niet
liegen kan biedt een leugenachtig mens de mogelijkheid Hem om een teken te
vragen. De Heere toont hier Zijn genade aan zondaren. Helaas heeft Achaz
helemaal geen behoefte aan een teken. Onder een schijnheilige redenering dat
hij de Heere niet wil verzoeken wijst hij een teken af. Hij doet heel vroom, maar
ten diepste denkt hij dat hij de Heere niet nodig heeft. Opnieuw bewijst God Zijn
genade door Zelf een teken te geven. “Zie een maagd zal zwanger worden, en
zij zal een Zoon baren en Zijn Naam Immanuël heten”. Hoor je de nadruk die de
Heere legt op het woordje ‘zal’? Het zal echt gebeuren, wat God zegt is waar,
vast en zeker!
Je zult misschien denken, wat moet Achaz met dit teken? Hij heeft nu toch niets
aan dit teken? De vijand ligt voor de poort, hij heeft heel iets anders nodig. Om
dit te begrijpen moet je weten dat de profetieën meestal een dubbele betekenis
hebben. De belofte die de Heere geeft betekent namelijk als eerste verlossing
voor Jeruzalem (zie vers 7), maar er is ook een vergezicht naar de toekomst. En
dat is de komst van Immanuël op deze aarde.
De naam Immanuël betekent God met ons. Doordat Christus én God én Mens
was kan Hij mensen weer met God samenbrengen. Wij zijn van God afgedwaald,
maar door Zijn werk brengt deze Immanuël zondaren weer terug naar God.
Mensen zonder God mogen weer met God zijn, is dat geen wonder?
We komen de tekst uit Jesaja 7 vers 14 nog een keer tegen in de Bijbel. Als Jozef
in Mattheüs 1 merkt dat Maria zwanger is wil hij haar verlaten. Maar de engel
van de Heere komt tot hem in een droom en zegt dat er iets bijzonders staat te
gebeuren. Maria is niet zwanger van zomaar iemand, maar uit de Heilige Geest.
Een wonderlijk geheim van God wat voor ons mensen niet te begrijpen is, maar
door het geloof mogen wij ons hierin verwonderen. De engel wijst Jozef erop dat
Maria een Zoon zal krijgen en dat gebeurt omdat het woord van de Heere uit
Jesaja 7 vervuld moet worden (Matth. 1:19-24). God doet wat Hij belooft.
Met Kerst gedenken wij in het bijzonder de komst van Immanuël naar deze
aarde. Maar ook hier geldt net als in de profetie de dubbele betekenis. Want het
is van levensbelang dat wij in ons hart mogen weten dat Hij ook Immanuël voor
ons is. God in ons hart, God met ons!
Ik wens je gezegende Kerstdagen.
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 Verhaal
Hetzelfde nodig
‘Toe Lenny, ga er toch alsjeblieft niet weer heen’, bedelt Rina Veldwanner. Het
aangesproken meisje gooit een splinternieuwe suèdejas met echte bontkraag en
-mouwen nonchalant over haar schouders.
‘Je weet best hoe ellendig je je achteraf altijd voelt.’
De pas aangezette lippen trekken wel hard en onverschillig samen maar de stem
klinkt mat. ‘Wat zou ik anders al die dagen …’
‘Ga met mij mee’, oppert het sympathieke collegaatje impulsief.
Met een ‘Dank je, ik heb al afgesproken’ wordt het spontane voorstel
afgewimpeld. Als om iets goed te maken, geeft Lenny Wernsboom Rina die nog
een paar uur dienst heeft, een vriendschappelijk klopje op de arm. ‘Nou, ajuudjes
… prettige feestdagen, hoor!’
Ondanks een totaal verschillende levensstijl kan er van een prettige verhouding
tussen die twee gesproken worden. En dat is maar gelukkig ook, want als
analistes op het laboratorium van een klein streekziekenhuis zijn ze veel op
elkaar aangewezen.
Die avond, de avond voor Kerst, slaat Rina, schuinweg geleund op de bank, haar
handen ineen achter het hoofd. Ze luistert tevreden naar het afwasgerinkel, dat
in de keuken boven het gebabbel van moe en de zussen uitklinkt. Aan de andere
kant van de kamer bassen de stemmen van pa en de jongens. Naar aanleiding
van een krantenartikel zijn ze pardoes in een politiek debat geduikeld. Rina kreeg
vanavond vrijstelling van corveedienst; ze moest volgens ma eerst even
bijkomen van de drukke dag. De anderen waren allemaal al vroeg thuis.
Behaaglijk onderuitgezakt snuift ze de geur van bloeiende hyacinten en
paperwhites op. Ma heeft er slag van om in het winterseizoen de vensterbanken
een lenteaanzicht te geven. Ook zijn er meer bloemen dan anders over de
kamers verdeeld. Haar ogen gaan waarderend rond. De roestkleurige hyacinten
die zij meebracht, staan al smaakvol in een oude Keulse pot geschikt.
Ongemerkt glijden haar gedachten terug. Een onvoldaan gevoel grijst over haar
lichte stemming. ‘Dwaaskopje’, scheldt ze tegen zichzelf, ‘om je te verbeelden
dat jij verandering in het leven van Lenny Wernsboom zou kunnen brengen.
Sjonge … wat moeilijk toch …’ Ze probeert de gesprekken die zij de laatste tijd
samen voerden te ontleden. Waar schoot zij tekort?
Onverwachts nam Lenny Rina in vertrouwen. De zelfbewuste Lenny had met
een zweem van verlegenheid de armoe van haar bestaan uitgestald. Nadien laat
het knappe meisje van goeden huize zich heel vanzelfsprekend opvangen als zij
het niet-meer-ziet-zitten.
Op een keer verwees Rina haar naar Gods hulp, maar zij maakte een driftig
gebaar dat alle zorg scheen weg te vagen en zei: ‘sorry, ik red me best zonder
dat …’
Toen Rina later weer eens uit godsdienstige overtuiging het woord moest nemen,
bij het dom en slap geredeneer van enkele verpleegkundigen over een
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mensenleven, had ze vrolijk door de koffiezaal getrompet: ‘Attentie dames en
heren … Hier is Rina op z’n sterkst ..!’ Ondanks een onmiskenbare
geringschatting voor het geloof, blijft zij de serieuze analiste aanklampen en
heeft openhartig vertelt hoe ze de aanstaande feestdagen denkt door te brengen.
Lenny’s gescheiden ouders bleken beiden deze dagen al helemaal gepland te
hebben met hun nieuwe partners zonder dat een van tweeën rekening had
gehouden met eventuele wensen van zoon of dochter.
Fred vertrok naar de wintersport. Zij werd uitgenodigd door het groepje jongelui
waar ze tegenwoordig mee omgaat; een stelletje vreemde vogels die met elkaar
een oud herenhuis bewonen. Bezoek aan discobar staat als voornaamste punt
op het programma. En dat is nu juist iets waar Lenny helemaal niet tegen kan.
Als kind van een bekend concertdirigent noemt zij het poplawaai: helse
vloekherrie….
Een stralende glimlach verandert Rina’s bezorgde gezicht op slag wanneer ma
binnenstapt om het bestek op te bergen. Ze maakt een vergenoegde
schouderbeweging, haalt dan diep en verlichtend adem.
In een overvolle discobar zit Lenny zacht op en neer te wiegen van inwendige
pijn; gave gevoelens, jarenlang zorgvuldig gekweekt, voelt zij kapot rafelen. Tot
dolwordens toe flitsen de steeds van kleur veranderende lichten. Als een soort
wraakoefeningen op de niveau-musici (deze ontnamen haar èn vader èn
moeder) probeert zij de geluidschaos die uit de enorme boxen bonkt, te
ondergaan. Het ontgoochelde meisje wil daarmee als het ware ouders en
opvoeding verloochenen.
Wanhopig vraagt ze zich af of niemand beseft hoe beneden peil dit alles eigenlijk
is. Haar bonzend hoofd rust zwaar op haar hand. Toch ontvlucht zij het niet.
Vaag wenst ze er door weg te kunnen dromen, net als zovelen. Met verdoofde
zintuigen, gevoelloos geslagen door de macht van satanische klanken en
geraffineerde lichteffecten, hebben ze elk contact met de realiteit van het leven
verloren. Loom staat zij op en schuifelt naar de bar.
Donker zinkt de kerstnacht over stad en dorp. Eindelijk kruipt Lenny in de door
haar zelf meegebrachte, frisse slaapzak. Verder ziet alles er onvoorstelbaar oud
en haveloos uit. Half beneveld valt ze in een doffe toestand, waaruit zij
lamgeslagen ontwaakt door het luiden van kerkklokken. Die bimbammen haar
gedachten rechtstreeks naar Rina. Dat vrome kind moest haar hier eens zien.
Bedrukt en verslagen realiseert zij zich in wat voor troep zij verzeild raakte.
Beneden hamert de radio. Haar trots komt boven. Zonder enige commentaar
verlaat de dochter van Wernsboom, binnen een half uur, het verwaarloosde huis
van de uit de werkelijkheid vluchtende jongeren.
Keurig verzorgd, weer helemaal de welgestelde, beschaafde jongedame, stapt
Lenny tegen enen een eersteklas restaurant binnen. De gerant groet beleeft;
menig keer kwam ze hier met haar ouders. Na een eenzaam etentje gaat ze
aarzelend en een beetje zenuwachtig op weg. Langzaam rijdt ze het dorp binnen
waar Rina woont. Zachtjes praat ze in zichzelf: ‘O God, als U alles weet en
iedereen helpen kunt, geeft me daar dan een bewijs van. Ik wil naar Rina maar
durf onmogelijk zomaar aan te bellen.’- Ik bid – constateert zij verbaasd en doet
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een mislukte poging om spottend te lachen. Voor de derde maal – nu voor het
laatst – gaat zij openlijk inkijkend voorbij het huis van de familie Veldwanner op
hoop dat Rina haar zal zien. Door de kale struiken heen die langs het hek staan,
zijn verschillende personen van buiten af duidelijk zichtbaar achter het brede
raam. Er wordt gelezen. Een jongeman speelt orgel. Niemand heeft aandacht
voor de straat.
Teleurgesteld vervolgt Lenny de weg waar ze nu al weer op uitkomt. Halverwege
wordt de snelheidsbeperking opgeheven. Einde van het dorp dus. Dan is dit de
verkeerde richting. Hoewel? Waar moet ik eigenlijk heen? ‘k Kan toch moeilijk
alleen in m’n flatje gaan zitten. Het tafereel van die gezellige bijeenzittende
familie laat haar niet los. Wat een rust en geborgenheid. Hoewel de winterzon
zwak schijnt, vervriendelijkt zij het wijde landschap onder de bleekblauwe lucht.
Plotseling stopt Lenny. De warme kraag van haar mantel hoog opgeslagen,
steekt ze de straat over en loopt een zijweg in. Aan weerskanten staan bomen
en liggen sloten. Het weggetje deed aan vroeger denken; mama die
boterbloemen met hen plukte, papa die gehurkt zat bij een grote groene kikker.
– Kikkers zijn er geloof ik bijna niet meer … ook kind van de rekening geworden
… Gezin, natuur, overal heeft men een puinhoop van gemaakt – sneert zij
geluidloos. Ze voelt een vreemde rilling door zich heen huiveren, een
onberedeneerde behoefte hard te huilen. Door een waas van tranen ziet ze een
auto naderen en wandelt met gebogen hoofd stevig door. De wagen passeert en
staat gelijk stil. Hè bah, vervelend, zeker de weg vragen. Snel veegt haar
bontmouw een paar waterlanders weg. Het portier aan de rechterkant wordt
opengegooid en een bekende stem roept: ‘Lenny, wat doe jij hier …? Een slanke
arm slaat om haar heen. Lenny, toe, huil niet zo …!’ Een paar verwarde zinnen
zijn voor Rina voldoende. Ze roept naar haar broer die met zijn vingers op het
stuur zit te trommelen: ‘Ga jij maar vast naar huis Paul. Wij zullen Annemieke
wel oppikken.’ Paul scheurt weg.
‘Nou zeg, je mag van geluk spreken dat we hier langs kwamen. Ik zag in de verte
dat jij het was aan je jas. Anders waren we hier vlak voor afgeslagen,’ ratelt Rina
om Lenny gelegenheid te geven bij te spijkeren. ‘We moesten dat invalide
meisje, waar ik je wel eens van verteld heb, ophalen, twee straten bij ons
vandaag. Paul met z’n kersverse rijbewijs wilde dit uitbuiten. Hij gaf me veel
vroeger dan we afgesproken hadden een wenk om mee te gaan. ‘k Begreep al
zoiets. Nauwelijks achter het stuur was het: ‘Zullen we eerst een ommetje
maken?’ Vandaar! Ik liet me domweg rondtoeren door mijnheer, niet wetend dat
we op weg naar jou waren.’ Dat laatste zegt Rina op een bijzonder toontje. Lenny
haakt ook direct in en vertelt hoe ze God om een teken gevraagd heeft. De
binnenkomst met de druk pratende Annemieke maakt het voor Lenny
gemakkelijk. Pa en ma Veldwanner constateren met blijdschap dat de jongelui
haar heel prettig in de kring opnemen. Paul is zelfs extra toeschietelijk. Hij vindt
het nooit leuk als er vreemden komen wanneer zij zo fijn onder elkaar zijn. Het
duurt altijd even voor hij capituleert voor hun argumenten, dat juist gezelligheid
gedeeld moet worden. Wat onder de indruk was hij thuisgekomen en had snel
verslag gegeven: ‘Rina volgt met Annemiek en een meisje van het lab. Dat
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meisje heeft geen echt thuis meer; haar vader woont ergens anders. Zij liep
alleen te huilen op de Zuidweg.’ ’s Avonds gaat Lenny Wernsboom mee naar de
kerk. Daar klinkt de kerstvreugde. De boodschap van Gods oneindige liefde tot
de mensen. Het onbegrijpelijke wonder dat Hij Zijn Zoon overgaf aan de smaad
en hoon van een afgevallen wereld. En van Jezus, Die de vernedering om
geboren te worden in een stal, en heel de verdere lijdensweg Zelf koos. Omdat
Hij een ieder die in Hem gelooft, wil redden en eeuwig gelukkig maken.
Onwillekeurig luisteren ze allemaal een beetje met Lenny’s oren. Zou ze het
begrijpen? Zou het haar iets doen? Na afloop laat zij echter niets los maar vraagt
wel of ze even een tante mag opbellen. De kerkdienst en heel de sfeer bij de
Veldwanners brachten haar het gezin van oom Adriaan en tante Elsa in
gedachten. Vroeger als kind heeft ze er wel gelogeerd. Het contact was later tot
de ouders beperkt geraakt en dan nog zeer sporadisch. Pa en ma hadden steeds
minder op met hun godsdienstigheid. Nu verlangt zij naar hen en vraagt, zodra
de verbinding tot stand gekomen is, of zij vanavond een logé kunnen hebben.
Tante Elsa’s hartelijk welkom en de protest uitroep van mevrouw Veldwanner
doen haar blozen van blijdschap. Rina’s moeder rekende er gewoon op dat zij
zou blijven. Lief zegt ze dan ook bij het plotselinge vertrek: ‘Ik hoop tot gauw
ziens, kind. Je kunt altijd bij ons binnenvallen.’
‘Dank u, fijn, dat doe ik heel graag, mevrouw Veldwanner! ‘k Heb het geweldig
gevonden. .. Héél, héél hartelijk dank voor alles … allemaal … Het was
grandioos! Nu snap ik waarom Rina heen en weer reist.’
Eerst praten ze ernstig na over de onverwachte gast, dan laat Rina een mooie
plaat draaien en raakt jong en oud verdiept in de ruim aanwezige lectuur. Lenny’s
gaan naar die familie en haar enthousiast gedane belofte om spoedig weer te
komen, vinden zij een pluspunt. ‘Dit zijn zo de dingen die mede kunnen werden
toen goede’, zei pa. Als ma het intieme leesfeestje onderbreekt met een traktatie
brengt de zeventienjarig Erik het gesprek direct op hetzelfde onderwerp. ‘Toch
vind ik het jammer dat zij niets zei van de preek. En de dominee legde nog wel
zoveel nadruk op ver-afgedwaald-zijn en in-de-zonde leven. Het leek soms net
alsof hij Lenny bedoelde.’ Ma en Rina wisselen een vlugge blik van
verstandhouding. Pa glimlacht en zegt: ‘Op die gedachtegang heb ik mezelf ook
betrapt, Erik. Dat verschil maken tussen zonde en zonde zit ons zo in het bloed.
Ik begrijp je heel goed. Het lijkt in onze ogen of de een het er slechter afbrengt
dan de ander, maar God ziet vanuit de hemel dat niemand goed doet. Natuurlijk.
Al zijn we niet beter, we handelen wel beter als we onze geest en ons lichaam
niet laten verscheuren door al wat de duivel in deze tijd met lokkende leuzen
aanbiedt. Maar Kerstfeest spreekt van zoeken en zaligmaken wat verlóren is.
Dat woord verloren geldt voor iedereen. Jij en ik, wij allemaal hebben dezelfde
genade nodig als Lenny Wernsboom.’
(Met toestemming overgenomen uit De Zaaier – kerstnummer 1981)
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 Gedicht
Overdenkingen op het Kerstfeest
God geve ons te overdenken,
dat Hij Zijn Zoon heeft willen schenken,
Die Zich vrijwillig overgaf.
Hij werd in Bethlehem geboren,
om zondaars, reddeloos verloren,
te redden van de dood en van 't graf.
Hij heeft gewillig Zich gegeven
om dode zondaars tot het leven
te wekken door Zijn Geest en Woord.
Hij heeft Gods toorn en straf gedragen,
en nu gaat 's Heeren welbehagen
door Christus' hand gelukkig voort.
Hoe ver wij ook zijn afgeweken,
Hij kan de hardste harten breken.
Bij Hem is hulp, bij Hem is raad!
O, dat we dan voor onze zonden
verzoening vonden in Zijn wonden.
Het kan nog! 't Is nog niet te laat!

Christien de Priester

 Puzzelhoekje
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Advent (verwachten) vanuit Maleachi
Op woensdagmiddag komt er een klasgenootje spelen. Jullie hadden om 13.15
uur afgesproken, maar om 13.20 uur is er nog steeds niemand gekomen. Je
wacht en wacht, je kijkt uit het raam. Nee hoor… niemand te zien. Je wordt
ongerust. Maar dan opeens, daar komt hij aangefietst. Wat ben je blij dat hij er
is! Denk aan dit voorbeeld tijdens het lezen van dit verhaal.
Over een aantal dagen mogen we het Kerstfeest gedenken. Natuurlijk, jullie
weten allemaal dat we dan denken aan de geboorte van dat kleine Kindje in de
stal, gewikkeld in doeken en liggende in de kribbe. Hét langverwachte Kind, de
Redder, de Messias. In het Oude Testament is er vooral door de profeten Jesaja
en Micha veel over Zijn komst geschreven.
In het laatste Bijbelboek van het Oude Testament wijst Maleachi ook op Hem,
die kómt (Maleachi 4). Daar wordt de Heere Jezus ‘de Zon der gerechtigheid’
genoemd. De zon geeft licht. De Heere Jezus zal het Licht zijn in deze wereld.
Hij zal voor gerechtigheid zorgen. Hij zal voor vergeving van zonden zorgen!
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Voor degenen die in Hem geloven, zal Hij genezing, vergeving van zonden
brengen. Het zal een hele blijde dag zijn! Voor degenen die níet in Hem geloven,
zal Zijn Komst juist vreselijk zijn. De Bijbel spreekt over de dag, die voor hen zal
komen als een brandende oven.
Wat een wonder was het voor de herders in de velden van Efratha toen ze de
boodschap van de engel kregen: ‘Vrees niet, want, ziet, ik verkondig u grote
blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de
Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids’. Ze krijgen er een
teken bij: ‘Jullie zullen het Kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de
kribbe.’ En erna zong dat hemelse engelenkoor dat schitterende loflied: ‘Ere zij
God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’
Wat een vreugde gaf dat bij de herders, bij Maria en Jozef, bij de wijzen, later bij
Simeon en Anna in de tempel. Zie je dat het uitkomt wat Maleachi schrijft? De
geboorte van de Heere Jezus wordt daarom ook wel Zijn eerste komst genoemd.
Ongetwijfeld waren ook Zacharias en Elisabeth heel blij. Ze waren de ouders van
Johannes, de voorloper van de Heere Jezus. Ook over hém schrijft Maleachi
trouwens: ‘Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat die grote en vreselijke dag van
de Heere komen zal’. Hier wordt níet Elia bedoeld, maar Johannes. Voor de
ouderen, lees het maar na in de Kanttekeningen en zoek de verwijsteksten eens
op. Dan zal het je duidelijk worden dat dit klopt.
Heel veel mensen in Bethlehem hoorden wel over de geboorte van de Heere
Jezus. Maar ze waren niet blij. Ze hadden niet uitgekeken naar de geboorte van
de Heere Jezus. Wat erg, ze hadden Hem eigenlijk helemaal niet nodig voor hun
boze, zondige hart. Zulke mensen bedoelt Maleachi met mensen die niet in Hem
geloven. Voor hen is Zijn Komst juist heel erg. Toch hebben ze daar op dat
moment niets van gemerkt. De Heere stelde het oordeel over hun leven nog uit
tot ze stierven.
En eigenlijk heeft Maleachi het daarom dan tegelijk óók over een andere dag. Hij
heeft het over Zijn tweede komst, de wederkomst.
De dag dat de Heere Jezus wéér komt, op de wolken, daar wachten we nog op.
Vérwacht je die? Kijk je ernaar uit?
Petrus schrijft er in zijn tweede brief over: ‘Alles in ons leven gaat voorbij, eens
zal ook de aarde vergaan. Maar wij, schapen van die grote kudde, die in de
Heere Jezus geloven, die door Hém gered zijn, verwachten díe dag! We zien
ernaar uit. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen, waarop
het alleen goed zal zijn en waar géén zonde is!’ Hij zegt (in andere woorden):
‘Leef zoals de Heere het wil, zoek Hem, lees in de Bijbel, spreek met Hem. Laat
je Licht schijnen in deze wereld, zodat anderen merken dat je de Heere Jezus
liefhebt. En laat merken dat je uitziet naar de heerlijke dag van de Heere!’
Als je nog geen schaap van die grote kudde bent, kun je heel bang zijn voor de
wederkomst. Maar voor jou schrijft Petrus ook iets: De Heere stelt deze dag nog
uit, omdat er nog mensen zijn, die vergeving van hun zonden zullen krijgen! Die
ook bij die grote kudde zullen horen.
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Zoek Hem, voordat Hij terugkomt. We weten niet wanneer, maar wél dat het
onverwachts is. Het kan elke dag gebeuren! Zoek Hem, nu het nog kan! Hij kan
geen bidder laten staan, Hij zal je verhoren!
Eindantwoorden:
959: Welgelukzalig de mens die op u vertrouwt.
960: liefelijk, bergen, voeten, desgenen/van de man, goede boodschapt, vrede,
horen, desgenen/van de man, goede boodschap, goede, heil, desgenen/van de
man, Sion, Koning. Jesaja 52:7.
Inleveren: Puzzels 962 en 963 voor D.V. donderdag 10 januari 1919.
We wensen jullie een gezegende Adventstijd én Kerstfeest.
Met vriendelijke groet,
Puzzel 963
Deze keer een grote kruiswoordpuzzel, omdat deze kerkbode een
dubbelnummer is. Je krijgt dus ook 16 punten.
Als je de antwoorden horizontaal en verticaal allemaal ingevuld hebt, kun je de
oplossing bij elkaar puzzelen. De letters in de groene vakjes vormen een
uitspraak van de Heere Jezus (vanuit Openbaring 1:13-20) Let op: de letters
staan door elkaar.
Inleveren: deze zin, die de Heere Jezus tegen Johannes op Patmos zei, mét
vindplaats.
Horizontaal
1. Jezus zal de levenden en de doden
… (2 Tim. 4:1)
4. Advent betekent …
5. Jezus werd in deze stad geboren
7. De herders hielden de … over hun
kudde
9. Maria noemt zichzelf in haar
lofzang een …
12. De engel zei tegen de herders: “Ik
… u grote blijdschap.”
13. Zacharias spreekt in zijn lofzang
over de ‘… der zaligheid’
14. Ik ben gezeten met Mijn Vader in
Zijn … (Openb. 3)
17. Vader van Johannes de Doper
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Verticaal
2. Jozef en Maria kwamen uit …
3. Maria legde haar Kind in een …
6. Het Leven was het … der mensen
(Joh. 1)
8. We verwachten nu de … van
Christus op de wolken
10. Elizabet was uit het geslacht van
…
11. De keizer heette …
15. Na hoeveel dagen werd Jezus
besneden?
16. Maria bewaarde alle woorden in
haar …

 Lied
Getrouwe God, gij hebt Uw Zoon,
De medeheerser op Uw troon,
Tot ons op aard’ in ’t vlees gezonden.
Onz’ ogen zien Uw enig Kind,
Van eng’len met ontzag bemind,
In schaam’le doeken slechts gewonden.
Geduchte liefd’, ons tranend oog
Heft zich beschaamd tot U omhoog.
O Heer’, Die ’t geen Gij spreekt, vervult;
Gij blijft getrouw! Neen, onze schuld
Kon Uw belofte niet vertragen,
Gij dacht en denkt aan Uw gena,
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Wij zeggen: amen, amen! Ja,
God schept in mensen welbehagen.
God legt in onze mond een lied;
Hij, die op zondaars nederziet.
Eerbiedig buigen w’ onze kniên,
Om in de kribbe neer te zien;
En dáár Uw heerlijkheid t’ aanschouwen.
Laat ons ’t geloof nu, ongestoord,
In stille ootmoed, op Uw Woord,
Dat nimmer feilt, geheel betrouwen.
Welzalig hij, die al zijn kracht
Daartoe van deze Zoon verwacht.
O God’lijk Kind! Wij zondaars staan,
En zien U met ontzetting aan:
Opdat wij U als Koning eren
Ontvang de hulde van een kroost,
Dat, door Uw blijde komst getroost,
Niet bukken zal voor vreemde heren.
Welzalig hij, die daartoe kracht
Van U, o Godd’lijk Kind verwacht.
Groei op, o voorgetekend Lam!
Groei op, o spruit uit Jesse’s stam!
Neem toe in wijsheid en vermogen.
Volbreng het werk, U opgelegd!
Ontvang het loon, U toegezegd!
Wis alle tranen uit onz’ ogen!
Welzalig, die reeds op u bouwt,
En dag aan dag U meer betrouwt.
Wijze Psalm 84

30

 Kleurplaat

En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en
hielden de nachtwacht over hun kudde. Lukas 2:8
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