DE KERKBODE
Jaargang 40, nr. 15 – 24 januari 2019

Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.
Romeinen 14:19
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 Meditatie
Een onvergetelijke ure
En het was omtrent de tiende ure

Johannes 1 : 40b

Er zijn in ons leven vele uren die verzinken in de golven van vergetelheid. Dikwijls
letten we ’s avonds niet eens meer op de uren van de vervlogen dag.
Toch kent ook een ieder zijn onvergetelijke uren. Uren van blijdschap, uren van
droefheid. En dat zijn juist de uren, die ons leven stempelen en waardoor onze
levensloop wordt bepaald. Nu zijn er ook in het leven van de christen die
onvergetelijke uren. Wel verdwijnen ook dikwijls in het geestelijke leven de uren
in het vage niet, maar toch, er is niemand die waarlijk geestelijk leeft, of hij kent
ook zijn onvergetelijke uren.
Immers, daar zijn de uren van ontdekking, de uren van berouw, van duisternis
en van droefheid over de verloren staat. Daar zijn ook de uren van licht, van
vertroosting en van hemelse verkwikking.
Deze tiende ure was een ure van zeldzame vreugde. Twee discipelen van
Johannes de Doper vinden Hem, Wie te vinden het eeuwige leven is.
In die ure heeft Johannes de Doper hen geleid. Johannes de Doper, de getrouwe
boetgezant, die onbewimpeld het oordeel Gods had aangezegd. Die sprak van
het onuitblusselijk vuur en van de bijl die reeds aan de wortel lag.
Overtuigd van de waarheid, die de Doper bracht, zijn deze twee hem gevolgd op
de weg van berouw en bekering.
Doch Johannes was de wegbereider voor de Christus. Door zijn ontdekkend
optreden maakte hij plaats voor het Lam Gods. De weg waarop hij zijn
volgelingen voorging, liep niet uit op de afgrond der wanhoop, maar eindigde bij
Hem, Die sterker was dan hij.
Ja, sterker dan hij. Want Johannes kon zijn volgelingen wel op de zonde wijzen,
hij kon echter hun zonde niet wegnemen. Uiteindelijk kon hij hun de spiegel van
de heilige wet alleen maar voorhouden. Wat hij niet kon, dat was, aan die wet
voldoen.
Daarom verwijst hij zijn discipelen naar het Lam Gods, Dat de zonde der wereld
wegneemt.
In dit licht beseffen we er dan ook iets van wat de tiende ure voor Johannes en
Andreas geweest moet zijn. In die ure mochten zij immers Hem ontmoeten, Die
hen van de schuldenlast bevrijden kon. Het was de ure waarin het klaaglied van
Johannes verstomde en waarin het bruiloftslied begon van de vrije genade.
Al hebben ze dan ook later de diepgang van Zijn borgtocht beter verstaan, in die
ure hebben ze toch Hem gevonden, Die geven kon wat Johannes eiste.
Voorwaar een onvergetelijke ure. Een ure van ongekende zielenvreugde. Een
ure van borgtochtelijke ontmoeting. Is er een betere ure denkbaar dan de ure
waarin men mag vertoeven bij het schuldovernemende Lam Gods?
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Geen wonder, dat ze van die ure af bij Johannes de Doper niet meer konden
blijven. Waar het Evangelie komt, daar kan men het ook onder de wet niet meer
houden.
Kennen wij die tiende ure? Die overgang van de school van Johannes de Doper
naar de School van Christus?
De tiende ure is niet los te denken van de uren, die er aan vooraf gingen. De
uren namelijk van ontdekking aan zonde en schuld. Want wat zullen wij doen
met het Lam Gods, als we de boeteprediking van Zijn wegbereider niet verstaan
hebben? Niet zonder reden vroeg Christus hen dan ook: “Wat zoekt gij?”
Wie dan meent, dat hij het Lam Gods heeft ontmoet, die onderzoeke zich ook of
hij iets kent van die toeleidende weg.
En is er iemand die gebukt gaat onder de eisen van de wet? Van de wet, die
achtervolgt en dreigt en die voldoening eist van wat u schuldig bent? Is het juk u
te hard, dat het gebod Gods u oplegt?
Och, dan kunt u het in de leerschool van Johannes de Doper niet houden. De
eisen van de wet kunnen u ook niet verder brengen, daar u toch niets hebt om
te betalen.
Maar dan is er een tiende ure, waarin de verloren zondaren worden bekend
gemaakt met het Lam, Dat de schuld overneemt. In die ure wordt ervaren, dat
de vloek is weggenomen.
Het juk van de wetsprediking is hard. In die ure wordt het echter gehoord: “Mijn
juk is zacht en Mijn last is licht.”
Bij Hem geen sprinkhanen of wilde honig, geen soberheid, geen vasten in zak
en as. Neen, bij Hem de volle verzadiging van vreugde. Bij Hem genezing voor
wie ook maar de zoom van Zijn kleed aanraakt.
Al gaat de borgtocht ook dieper dan in die ure werd vermoed, het is een
ongekende zielsvreugde, die Christus te aanschouwen voor een verloren
mensenkind.
Kent u die uren, waarin u de Christus als Borg mocht aanschouwen? Vergeet ze
niet, ’t is God Die ze u bewees.
En deze uren kunnen niet in de golven van de vergetelheid verzinken. Ze zijn
een voorsmaak van de eeuwige vreugde. Want als hier uw laatste ure zal
aanbreken, dan zal het voor eeuwig zijn de tiende ure!
Wijlen ds. F. Bakker (1919-1965)
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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 27 januari
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Woensdag 30 januari
19.30 uur:
Ds. W.J. Teunissen, Alblasserdam
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 3 februari
9.30 uur:
Ds. R. W. Mulder, Montfoort
18.30 uur:
Ds. R. W. Mulder
Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk
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)

Overige bijeenkomsten:
Dinsdag 5 februari:

Contactmiddag
Aanvang 14.30 uur



Woensdag 6 februari:

Bezinningsavond
Aanvang 19.30 uur



Zaterdag 9 februari:

Doopzitting
Aanvang 9.30 uur
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 Uit de pastorie
Voor u gelezen
“Die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven... Ziet, hoe grote
liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods genaamd zouden
worden. En de Bruidegom onzer zielen spreekt in die verbintenis tot Zijn Bruid:
gelijkerwijs de Vader Mij heeft liefgehad, alzo heb Ik u liefgehad. Blijft in deze
Mijn liefde.
Als zó de stemvork des hemels wordt aangeslagen, trillen dan de snaren van uw
ziel niet? Of wordt u ongelukkig, onder de wet besloten, of wel heilbegerig,
uitziende met diep verlangen naar de openbaring van deze Jezus ook aan uw
hart. Heere, Gij weet dat ik U liefheb....
Deze verbintenis sluit gemeenschap van alle betrekkingen in. Al wat een man
bezit is eigendom van de vrouw, al blijft de man het hoofd. U zegt, sommigen
trouwen op huwelijkse voorwaarden... dat is niet zo als het behoort in gewone
omstandigheden. In ieder geval is in deze geestelijke ondertrouw de
gemeenschap in alles gewaarborgd. Maar, daar vraagt iemand naar de schuld
in het eerste huwelijk, onder de wet. Wel, die heeft de Bruidegom betaald met
Zijn bloed. Wij hebben alle onze schulden en onreinheden aan Hem
overgegeven, we gaan zonder schuld in ondertrouw. Ja, we worden deelgenoot
van alle Zijn bezittingen, door het geloof. Laten we er samen van zingen:
Hij geeft haar Zijns Vaders zegen,
Door gehoorzaamheid verkregen,
Tot den hemel 't recht verdiend,
En Zijn Vader wierd haar vriend.
Met al zijn gerechtigheden,
Wilde Jezus haar bekleden,
Als een onbevlekte maagd,
Die nu witte kleêren draagt.
's Hemels schat van kostelijkheden,
Tot versiering harer leden;
't Parelsnoer van Zijne deugd,
Is 't halssieraad van haar jeugd.
Ook wil Hij haar harte raken,
En met bloed haar ziel vermaken.
En haar geven eigen vreugd,
Die weer Zijn eigen hart verheugt.
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Maar wij mediteren verder: de Geest der aanneming is haar trouwring, die, rond
als zij is, eindigt en begint in zichzelf. Kom, hoe leeft u, die iets van deze dingen
kent? Wellicht ver beneden uw stand?
Van een adellijk man las ik dat hij een eenvoudig meisje trouwde, ver beneden
zijn stand, zoals men dat noemt. Maar hij zei: ik hef haar op tot mijn stand en hij
sprak tot zijn vrouw dat ze naar de stand, die zij door haar man had verkregen,
moest leven. Hij gaf haar een volmacht dat zij op de bank geld kon halen. Na
enige tijd stelde de man zich op de hoogte van hetgeen zijn vrouw had
opgenomen en verdrietig kwam hij thuis. Wat is er toch, vroeg zijn vrouw? Wel,
zo was zijn antwoord, je hebt niet geleefd naar mijn stand, maar naar die van je
eigen afkomst. Heb ik je daarvoor getrouwd? Ach, wat leven velen ver beneden
hun geestelijke stand in Christus, Die gekomen is opdat zij het leven en
overvloed zouden hebben.
Laat ik u heden nog op een merkwaardigheid mogen wijzen. U weet wel, dat een
vrouw bij haar huwelijk haar naam verliest en voortaan heet en genoemd wordt
met en naar de naam van haar man. Zij verliest op haar trouwdag haar
familienaam, althans die komt achteraan.
U weet wel, hoe we bij Jesaja lezen: te dien dage zullen zeven vrouwen enen
man aangrijpen en zeggen: laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden;
neem onze smaadheid van ons. De naam en waardigheid van Christus komt
over ons, ja, wij ontvangen een witte keursteen en daarop geschreven een
nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. Zalige ervaring dat wij
Zijn Naam ontvangen, onder Zijn vleugel toevlucht nemen; Zijn Naam dragen,
Christen. Zijner zalving deelachtig, en met de apostel mogen wij belijden: Ik leef,
doch niet meer ik, Christus leeft in mij. Onze naam moet vergaan, Zijn Naam
alléén groot zijn, en die Naam is over ons genoemd, in die Naam zijn wij als
geborgen, en die Naam is als een olie, die uitgestort wordt. Daarom hebben Hem
de maagden lief, zegt de Bruid. Door Hem is alles onze, hetzij leven, hetzij dood,
hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, alles is uwe, doch... gij zijt van
Christus en Christus is Gods.
Zij kunnen in grote benauwdheid zijn van buiten, en toch inwendig grote vrede
smaken. Zij die de wereld liefhebben, hebben grote kwelling en teleurstelling.
Want deze beantwoordt niet aan hun verwachting. Zij die Gods Woord
beminnen, hebben grote vrede, want het overtreft hun verwachting. Niets zal hun
een ergernis, een strik, een struikelblok zijn.
Geen gebeurtenis in de leiding van de voorzienigheid zal voor hen een
ondraaglijke beproeving zijn. Hun liefde voor het Woord van God zal hen
bekwaam maken om hun gemoedsrust te behouden. Zij zullen niet morren tegen
dat wat God doet. Niets zal hun tot schade of nadeel zijn, want alles zal voor hen
medewerken ten goede. Zij, in wie deze heilige liefde heerst, hebben geen
neiging om zich door nodeloze zwarigheden in de war te laten brengen.”
Ds. I. Kievit
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Voor jou gelezen
Een jongen uit een eenzaam, hooggelegen, Zwitsers bergdorpje was eens
verdwaald. Hij kon de weg naar het huis van zijn ouders niet terugvinden. Zijn
ouders waren buiten zichzelf van zorg en angst. Toen zij hun kind na zoeken
rondom hun huis niet vonden, vroegen ze hun buren mee te helpen zoeken. Niet
alleen de buren, maar heel het dorp liep uit om het verloren kind terug te vinden.
Vele afgronden werden doorzocht. Hoge sneeuwvelden werden doorkruist. Om
maar ergens een spoor van het kind te ontdekken. Maar het zoeken was
vruchteloos. Nu hoorden ze in de verte een zingende stem, maar ze zeiden: ‘dat
is niet van het kind, want hij zal zeker niet vrolijk zingen’. Van een andere kant
klonk de echo van een blaashoorn in hun oren, maar ook deze toon bracht geen
troost. Ze zeiden: ‘een vrolijke herder blaast daar een deuntje, maar dat kan niet
de jongen zijn die al 24 uur aan het dwalen is’.
Na lange tijd, toen ze al meenden voor het ergste te moeten vrezen, hoorden ze
een diep klagende stem roepen: ‘Ik ben verloren! Ik ben verloren!’ ‘Dat is de
jongen!’, riep iedereen. De stem kwam uit een ontzettend diepe kloof. Men ging
er in, en ja, het was het kind! Het leefde én werd gered.
Ik ken kinderen van een andere Vader, Die ook de uitroep: ‘Ik ben verloren!’,
herkent en, op het moment dat zij het roepen, gered worden. En wel voor eeuwig!
Want zo spreekt een Stem: ‘De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en
zalig te maken hetgeen verloren is’. En op een andere plaats: ‘Zalig zijn zij, die
hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’.
‘Ik ben verloren!’ Hoort Christus jouw stem ook zo roepen?
Tenslotte
Geliefde gemeente, de laatste tijd is er veel ophef ontstaan rond de zogenoemde
Nashville verklaring. In deze verklaring wordt duidelijk het Bijbelse huwelijk
beleden, zoals God dat heeft bedoeld. Dus een huwelijk tussen één man en één
vrouw. God heeft de mens geschapen, man en vrouw schiep Hij. Door de zonde
is er veel gebrokenheid ontstaan. Daarin is het goed om pastoraal bewogen mee
te leven. Echter, nooit mag datgene wat God in Zijn Woord en Wet voorschrijft,
worden verlaten. Wat God verbiedt, mogen wij niet goedkeuren. Wat God
gebiedt, mogen wij niet naast ons neerleggen. Het zou onbarmhartig zijn als een
zondige levenswijze wordt goedgepraat. Dat God liefde is, betekent allereerst
dat Hij Zichzelf liefheeft en Zijn wil.
De ophef over de Nashville verklaring laat zien hoe ver ons land weg is van de
normen van Gods Woord. Degenen die daaraan vast willen houden wordt
onverdraagzaamheid verweten. Op een verschrikkelijke wijze trekt de mens van
leer tegen hen die wensen te buigen voor het gezag van Gods Woord. Dat allerlei
woorden uit hun verband worden getrokken, was te verwachten. Het heeft naast
onwetendheid te maken met onwil en vijandschap. Laten we medelijden hebben
met hen. Dat tegelijk het gebed zal vermenigvuldigen. Daarin wil de bede van de
profeet Habakuk, die we met Nieuwjaarsdag overdachten, richting geven.
HEERE, als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE,
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behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden
der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens.
De Heere geve ons wijsheid nu er een tweetal beroepen zijn gekomen. Een
vanuit de gemeente van Nieuwleusen en de ander vanuit wijkgemeente Elim uit
Katwijk aan Zee. Een tweetal beroepen waar antwoord op moet komen. Mocht
de Koning van de kerk willen verwaardigen om een beslissing te nemen in Zijn
gunst.
We groeten u en jou hartelijk vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw en de
kinderen. De Heere zegen u uit Sion,
uw ds. D. Zoet

 Uit de kerkenraad
Beroepen ds. D. Zoet
Zowel de gemeente van Nieuwleusen als die van Katwijk aan Zee hebben een
beroep uitgebracht op onze herder en leraar dominee D. Zoet. Deze beroepen
zijn ingegaan op zaterdag 19 januari. Dat we als gemeente en kerkenraad de
dominee, zijn vrouw en kinderen maar mogen opdragen in het gebed? Wederom
zal het een spannende tijd zijn in de pastorie. Wij hopen en bidden dat hij van de
Heere duidelijkheid mag krijgen in de weg die hij dient te gaan. Onze hartelijke
wens en bede is dat dominee beide beroepen naast zich neer mag leggen en
dat hij nog verbonden mag blijven aan onze gemeente. Wij wensen hem en zijn
gezin veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe.
Hond in de kerk
Is het waar dat er een hond in de kerk is? Ja het is echt waar, want vanaf zondag
27 januari is het mogelijk dat u een gemeentelid met haar blinde geleidehond
kunt aantreffen in de kerk.
U vraagt zich af, is dit nu nodig? Zij heeft toch haar man of dochters die haar
kunnen begeleiden? De reden hiervan is dat haar gezichtsvermogen steeds
meer achteruitgaat en om te kunnen blijven functioneren is het nodig dat zij, voor
zover mogelijk, zich overal zelfstandig kan voortbewegen met behulp van de
geleidehond. Daar hoort ook bij het bezoeken van de kerkdiensten. In overleg
met de koster is voor haar een plaatsje gereserveerd. Het betreft hier op de hoek
van de 3e bank van achteren aan de ingangskant van het verenigingsgebouw
Eben-Haëzer (dit is aan de kant van de ouderlingen).
U wordt vriendelijk verzocht om geheel geen aandacht te schenken aan de hond.
Wilt u erop letten dat de kinderen niet gaan roepen, aaien en dergelijke? Graag
net doen of de hond er niet is. Het kan zijn dat de hond in het begin uit
onwennigheid een geluidje laat horen, dan weet u waar dat vandaan komt.
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Het is de bedoeling dat zij op het laatste moment in de kerk komt en dat wanneer
de dominee de zegen heeft uitgesproken dat zij gelijk probeert als ‘eerste’ de
kerk te verlaten. Wij rekenen op uw begrip en meeleven.
Kerkenraadsvergadering 15 januari
De preses begon de vergadering met het laten zingen van Psalm 27 vers 3.
Hierna ging hij voor in gebed en vroeg een zegen voor de vergadering. De
opening van het Woord vond plaats door te lezen uit Psalm 27. Voor het
meditatieve gedeelte gaf hij in bespreking de bij de agenda gevoegde vragen
met betrekking het tweede hoofdstuk van het boekje van ds. J. van Haaren: ‘Het
lied van Gods pelgrimskinderen’. Na deze bespreking verklaarde de preses deze
vergadering voor geopend.
Verkiezing leden moderamen
Ieder jaar dient de kerkenraad, aan het begin van de eerste vergadering, te
kiezen de leden van het moderamen. De voornaamste bezigheden van het
moderamen zijn: het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen, het
behartigen van lopende zaken en de beleidsvoorbereiding. Bij acclamatie
werden de huidige leden van het moderamen herkozen voor 2019. Het
moderamen bestaat uit:
 preses, dominee D. Zoet;
 scriba, ouderling A.J. van Wijk;
 assessor, ouderling A.W. Bruggeman;
 extra lid, diaken L.E. Klijn.
Preekrooster 2019
Het preekrooster voor 2019 is geactualiseerd. Er stonden nog enige beurten
open, maar gelukkig zijn de meeste nu ingevuld. U kunt het preekrooster
raadplegen op de site van het Reformatorisch Dagblad u kunt hiervoor gebruik
maken van de volgende link: https://www.kerktijden.nl/gem/33/herst-hervkerk-ouddorp. Op onze website kunt u bij preekbeurten deze link ook
aanklikken.
Overige zaken
Verder zijn naast een aantal gebruikelijke agendapunten nog enige specifiek
aan de orde gekomen, waaronder:
 invulling beurten voor de weeksluitingen in Nieuw Rijsenburgh;
 bijwonen bevestigings- en intrededienst van kandidaat T.A. Bakker te
Nieuwe-Tonge;
 diverse uitnodigingen;
 terugkoppeling bezoek jeugdvereniging Daniël;
 mededelingen vanuit de kerkvoogdij;
 notulen identiteitsraad Zorgcentrum De Vliedberg 5 november.
De preses sloot de vergadering om 22.00 uur, waarna ouderling A.C. Lokker
eindigde met dankgebed.
Scriba
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 Overige bijeenkomsten
Contactmiddag D.V. 5 februari
Met genoegen en ontroering denken we nog terug aan de contactmiddag van 8
januari jl. Wat werd de band met de fam. B. hun kinderen en hun ouders gevoeld!
Niet alleen in woord, (toe)zingen en gebed kwam dit tot uitdrukking, maar ook
werd de daad bij het woord gevoegd. De collecte bracht namelijk het mooie
bedrag op van € 524,70. De diaconie rondde dit bedrag royaal af op € 1000,-,
waarvoor hartelijk dank! Bij het verschijnen van deze kerkbode is het gezin
hopelijk goed in Paramaribo aangekomen. De Heere zegene hen daar en stelle
hen tot een zegen.
Voor komende contactmiddag hebben wij voor na de pauze een vrijwilliger van
Gevangenenzorg Nederland uitgenodigd. Gevangenenzorg Nederland is een
vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun
familieleden. Gevangenenzorg Nederland is een
christelijke organisatie met als basis de Bijbel als
Gods Woord. Mede in verbondenheid met het
wereldwijde netwerk van Prison Fellowship
International worden de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis
van Nicea onderschreven. Het internationale logo is gebaseerd op de Bijbeltekst
uit Jesaja 42:3 "Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken...naar waarheid zal Hij
het recht voortbrengen" . Het logo van Gevangenenzorg Nederland is hierop een
variatie. De missie van Gevangenenzorg Nederland is als volgt verwoord: Onze
missie is ‘geloof in herstel’! d.w.z. present zijn bij gevangenen en hun relaties en
waar mogelijk een bijdrage leveren aan hun zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid
zien we als het op eigen benen kunnen staan, in verbondenheid met familie en
vrienden en in verantwoordelijkheid voor de omgeving en leefbaarheid van de
samenleving. Dat doen we vooral door de inzet van competente vrijwilligers en
vanuit onze kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’. De presentatie van de
vrijwilliger van Gevangenenzorg Nederland belooft heel interessant te worden.
Voor de pauze hoopt ds. Zoet weer verder te gaan met het leven van de
aartsvader Jacob. We hebben de vorige keer gezien dat de letters D.V. nog niets
aan betekenis hebben ingeboet. Wij zijn in alles steil en diep afhankelijk van onze
Schepper!
Wij zien uit naar uw aller komst, hetzij voor het eerst of opnieuw. Allen hartelijk
welkom! U weet het:
14.00 uur: Inloop met koffie/thee
14.30 uur: Opening en meditatie door ds. Zoet
15.20 uur: Pauze met koffie/thee
15.35 uur: Presentatie
± 16.45 uur: Sluiting
Voor vervoer: Bel 0187-681053.
Graag tot ziens op de 5e februari!
coördinator contactmiddagen
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Vierde bezinningsavond 'De orde des heils'
Op woensdag 6 februari D.V. zal alweer de vierde en voor dit seizoen laatste
bezinningsavond over de heilsorde worden gehouden. De avond vangt weer aan
om 19.30 uur, inloop met een kopje koffie/thee vanaf 19.00 uur. Ds. G.T. van
Appeldoorn (Melissant) zal deze avond voor ons verzorgen. Het onderwerp is:
de waarachtige bekering. Dit is wederom een belangwekkend onderwerp.
Zonder de waarachtige bekering zal niemand het koninkrijk van God beërven. In
de lezing wordt ingegaan op het bijbelse spreken over bekering. Wat betekent
‘bekering’ eigenlijk? Hoe wordt het woord ‘bekering’ in de Bijbel gebruikt? We
spreken met elkaar over de waarachtige bekering, dit betekent ook dat er
leugenachtige bekering mogelijk is. Dit brengt ons vanzelf bij de vragen van ons
hart: Is mijn bekering wáár, en hoe kan ik het weten? Is dit af te leiden aan de
hand van ervaringen of van emoties? Duidelijk is dat waarachtige bekering altijd
gepaard gaat met emoties, zoals droefheid en blijdschap. Maar hoe diep gaan
deze ervaringen en emoties? Deze vragen houden al Gods kinderen bij tijd en
wijle bezig. We wensen immers oprecht te zijn voor God en ons hart. We hebben
onszelf steeds weer te onderzoeken op onze levenswandel en onze innerlijke
toestand tegenover de Heere. Kortom, een belangwekkend onderwerp waarmee
we allen te maken hebben. We hopen dan ook weer velen te mogen ontmoeten,
hetzij uit de gemeente zelf of uit de omtrek. Ook nu zal er weer voldoende
gelegenheid zijn om schriftelijk en mondeling vragen te stellen. Na afloop is er
weer een samenvatting beschikbaar. Een ieder is van harte welkom.
Zaterdag 9 februari: Doopzitting
Op D.V. zondag 10 februari zal het sacrament van de Heilige Doop worden
bediend. Daarom zal op D.V. zaterdagmorgen 9 februari 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.

 Algemene berichten
Dankbetuiging
Het is mijn vrouw en mij een behoefte om allen die na bijna dertig jaar ons nog
de beste wensen voor Kerst en het nieuwe jaar doen toekomen, hartelijk
daarvoor dank te zeggen. Het is onvoorstelbaar dat er een generatie ligt tussen
nu en mijn ambtsperiode bij u.
Van deze gelegenheid maak ik altijd gebruik om in het kort iets van onze situatie
te zeggen. Het afgelopen jaar hebben wij er weer enige kleinkinderen bij mogen
krijgen. Wij zitten nu op het aantal van 52. Het jaar 2018 was ook het jaar waarin
bleek dat ik prostaatkanker had. De operatie bleek helaas niet geheel afdoende
te zijn geweest. Bij de eerste meting bleek er nog een lage PSA-waarde
aanwezig te zijn. Bij de tweede meting, die recent plaatsvond, kwam naar voren
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dat de waarde niet was gestegen (zoals meestal), maar zo ver was gedaald dat
de waarde niet eens meer kon worden bepaald. Alle reden tot verwondering en
dankbaarheid. Helaas lijd ik ten gevolge van de operatie wel aan incontinentie.
Maar misschien mag een eventuele vervolgoperatie in de toekomst uitkomst
bieden.
Mijn vrouw en ik wensen u allen Gods zegen in alle opzichten toe voor 2019. Hij
zegene het ambtelijke werk van de predikant en de raad der kerk zo, dat de
Heere erdoor verheerlijkt en zondaarszielen erdoor gezaligd worden.
Met hartelijke groet, mede namens mijn trouwe hulpe,
W.J. op ’t Hof. v.d.m.
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
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 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.

 Verenigingen
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen.
Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes,
De volgende clubavond is vrijdag 1 februari. Deze avond gaat het over Hand.
20: 1-12. Nemen jullie weer je Bijbel mee?
Deze avond kunnen jullie ouder(s) de doos met stroopwafels bij ons in Eben
Haëzer ophalen.
We hopen jullie weer allemaal te zien!
Groetjes van de leiding.
Meisjesclub ‘Mirjam’
Hoi meiden,
Vrijdag 25 januari is het club! We beginnen dan met het thema 'Lofzangen in de
Bijbel', de eerste vertelling is 'De lofzang van Mozes en Mirjam' (Ex. 15:1-21).
Daarna doen we spelletjes.
Even opletten: de volgende clubavond is vrijdag 8 februari. De meiden van groep
8 gaan deze avond kijken bij de 4-You club. De meiden van de kinderclub (groep
6) mogen dan kennis komen maken met de meisjesclub. Dus de meiden van
groep 6 en 7: jullie zijn bij ons van harte welkom deze avond! We hopen om
19.00 uur te beginnen met de vertelling over 'De lofzang van Deborah' (Richt.
5:1-31) en daarna doen we een spel met elkaar. Om 21.00 uur mogen jullie weer
naar huis.
Groetjes van de leiding
Mannenvereniging ‘Agur’
Op 4 februari wensen we als mannenvereniging weer samen te komen op de
gebruikelijke maandagavond. Wij zouden na de Heere verblijd zijn om vele
mannen uit de gemeente op deze avond te mogen ontmoeten! Deze avond
wenst iemand een inleiding te houden over het Schriftgedeelte Mattheüs 25. Het
onderwerp van deze avond zal zijn Het Oordeel. Dit oordeel is geen menselijk
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oordeel maar gaat uit van Gods wegen. Is dit niet waar ieder mens het zij rijk of
arm voor zal komen te staan? U bent allen en altijd van harte welkom.
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Op maandag 4 februari hopen wij weer bijeen te komen, we behandelen dan
Bijbelstudie 7 " Water uit de rotssteen, overwinning op Amelek en de koperen
slang". Dit naar aanleiding van Exodus 17:1-16 en Numeri 21:1-9. Iedereen is
weer hartelijk welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur.

 Commissie verenigingswerk
Stroopwafelactie
De kinderen van kinderclub Hosanna gaan stroopwafels verkopen voor de
stichting Friedensstimme.
U kunt vanaf volgende week de kinderen aan de deur verwachten. Mogen we
ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?
Alvast hartelijk bedankt, Kinderclub Hosanna.

 Hometeam Speranta
Woonruimte gezocht
Van D.V. 8 mei tot 19 juni 2019 zullen Eugen en Jantina Bucur, samen met hun
3 kinderen in Nederland met verlof zijn. Ze zien er naar uit om na twee jaar weer
familie, vrienden, de kerkelijke gemeente en Kimon-vrienden te ontmoeten! Daar
de kinderen steeds groter worden, zijn ze op zoek naar een woonruimte waar ze
deze weken kunnen verblijven om hun verlof optimaal te kunnen benutten.
Misschien heeft u een vakantiehuisje in (de buurt van) Ouddorp? Zou u willen
overwegen of ze daar kunnen verblijven?
Voor meer info of een aanbod kunt u contact opnemen met leden van het
Hometeam, o.a. Claudia Flikweert, tel. 0187-664196 of mailen naar
hometeamsperanta@hotmail.com.
Bloembollenactie
Het is weer zover! De bloembollenactie komt eraan! D.V. zaterdag 16 februari
2019 hopen we als Hometeam ‘Speranţa’ weer zoals voorgaande jaren een
bloembollenactie te houden voor Jantina’s kinderwerk in Roemenië. De
bloembollen zijn ook dit jaar weer van Bloemkwekerij Klepper! U ziet de kinderen
die ons helpen ’s morgens aan uw deur verschijnen.
Rond 9.00 uur starten we de actie tot ongeveer 11.30 - 12.00 uur. Als u ons
gemist heeft aan de deur, kunt u ook tussen 9.30 en 11.30 uur bij Kwekerij
Klepper langskomen om bloembolletjes te kopen.
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Laten we de actie ook dit jaar weer tot een groot succes maken en steun
Jantina´s kinderwerk! Mede daardoor is het mogelijk dat de evangelisatie en
educatie doorgang heeft en ze veel kinderen kan bereiken met Gods Woord.
Hartelijk dank voor uw en jouw medewerking!
Vriendelijke groet namens Jantina en de Roemeense kinderen,
Hometeam ‘Speranţa
Als er nog mensen zich willen aanmelden als chauffeur: graag! Stuur een email
met uw naam en (mobiele) telefoonnummer naar mathilde93@kliksafe.nl of bel
naar 0187-664196.
De chauffeurs worden tussen 8.15 en 8.30 uur bij Kwekerij Klepper verwacht om
in te laden, daarna graag naar Eben-Haëzer. De kinderen worden 8.30 uur in
Eben–Haëzer verwacht. Met elkaar hopen we dan de ochtend te beginnen,
waarna de actie wordt gestart.

 Puzzelhoekje
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Dit verenigingsjaar houden we veel acties voor de stichting Friedensstimme. In
‘Contact junior’, het contactblaadje van Friedensstimme voor kinderen, las ik
zomaar een paar stukjes van kinderen van evangelisten. Ik geef er graag twee
aan jullie door:
Lulja Mamedova
Ik ben Lulja Mamedova en ik kom uit Azerbeidzjan. Mijn vader is evangelist. Hij
is vaak weg. Dan gaat hij met de mensen over de Heere Jezus praten. Soms
vind ik dat wel spannend. De mensen worden soms boos op papa. Ze geloven
zelf in Mohammed. Papa deed dat vroeger ook. Nu niet meer. Als mensen dat
horen willen ze mijn vader soms slaan. Gelukkig zorgt de Heere voor ons. Hij
bewaart papa en ook ons.
Vladimir Katsajev
Ik ben Vladimir, mijn vrienden noemen me gewoon Vlad. Ik woon in Beslan. Bij
ons thuis is het gezellig omdat ik veel broertjes en zusjes heb. In onze stad is
een keer iets ergs gebeurd. Terroristen gingen een school binnen en sloten alle
kinderen op. Toen kwamen er soldaten. De terroristen hebben toen veel kinderen
gedood. Papa gaat soms naar de ouders van deze kinderen. Hij wil ze graag
troosten met het Woord van God. Soms zeggen mensen lelijke dingen tegen
papa maar hij blijft altijd vriendelijk praten. Mijn vader en moeder zeggen heel
vaak tegen ons: Zoek de Heere vroeg. Als je Jezus kent hoef je nooit meer bang
te zijn.
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Waarom hebben deze ervaringen te maken met ‘de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde’, denk je misschien? Ik moest eraan denken toen ik over het Bijbelgedeelte
van de puzzel nadacht.
Deze kinderen leven in ‘moeilijke’ landen. Heel veel mensen willen niets van de
Heere weten. Toch gaan deze vaders steeds weer op pad om het Woord door
te geven, de mensen te wijzen op de Heere Jezus en hen te vertellen dat Hij
Borg wil zijn voor hen. Dat Hij alleen hen kan troosten in verdriet en Hij alleen
hun God kan zijn.
Ze bidden voor hun vijandige landgenoten, ze bidden voor alle mensen die niet
in de Heere geloven, ze bidden voor de mensen die hen vernederen.
Waarom doen ze dat toch steeds weer? Omdat de liefde van de Heere Jezus
hen dringt. Ze hebben zelf het geloof gekregen van de Heere en willen anderen
vertellen over de liefde en genade van de Heere! Ze weten het: Eén ding is nodig.
Bij Hem te horen en een schaap van die grote kudde te zijn! Daarom verdragen
ze smaad en hoon. Net als hun Hemelse Meester, die op aarde ook alles
verdragen heeft, om voor zondaren als zij verlossing aan te brengen. En ze
weten: Eens komt die dag, dat alle verdriet niet meer zal zijn! Dan zullen hun
tranen worden afgewist door de Heere zelf en zal alles anders zijn, goed zijn!
Misschien ervaar je in je leven ook moeite, verdriet, rouw, smaad en hoon. Zoek
je troost alleen bij de Heere! Hij kan troosten zoals geen moeder kan. En díe
troost blijft tot in het eeuwige leven!
Puzzel 965
Vul de hokjes met de juiste letters.
OGD
14

12

LZA
5

7

LEAL
6

10

TERNAN
4

11

1

TUI
15

UNH
2

GENO
13

8

9

16

SEINWS
3

16

M
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12 13 14 12

J
10 1

4

5 15

Inleveren: de hele zin, en welk vers uit Openbaring 21 herken je in deze zin?
Eindantwoorden
962: 1. priester; 2. Gabriël, 3. bekeren; 4. Elia, 5. spreken; 6. Heilige Geest; 7.
wijn; 8. reukoffer; 9. Judea / Opl.: Johannes
963: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste, Openb. 1:17.
Inleveren: Puzzels 964 en 965 voor D.V. donderdag 07-02-2019

 Nooit een andere vriendin
Door Johanna Breevoort (Rotterdam 7 september 1869 – Soest 6 juli 1942)
Of Annets moeder die tijding gelukkig maakte. Zij hield werkelijk veel van haar
oude buren, vond het zo jammer, dat tante Jans niet begreep, hoe zij haar zelf
en haar gezin schade deed met al dat gieren naar winst. Het hart van tante Jans
klopte zo warm voor haar man en dochtertje, alleen maar, zij dacht dat het geluk
in geld en goed zat en dat was zo niet.
‘Als moeder kòn, komt zij,’ herhaalde Magda blij. Zij verlangde naar moeder. Wat
zou moeder het fijn vinden, dat zij zo vlug opknapte. Woonde wij maar weer hier
in ’t huisje, waarin nu een vriendelijk oud vrouwtje woonde, dat zo leuk psalmen
zingen kon. Magda kende haar beverige stemmetje reeds, en zong ook wel eens
mee.
Zonneschijntje noemde het oudje Magda en zij was trots op dat naampje.
Ha, Daar kwam moeder aangezet. Magda vloog op van haar rustbed. ‘Moeder,
moeder, kunt u weg uit de winkel?’
‘Vader past op,’ vertelde moeder, ‘hij sluit om acht uur en komt mij halen. Hoe
vind je dat?’
‘Acht uur sluiten? Zo vroeg?’ Magda kon ’t niet geloven. Moeder, die steeds tot
de laatste minuut voor negen de klanten hielp.
‘Ja, ja, wijsneusjes, ‘k zal ’t je dadelijk allemaal vertellen. Wel gefeliciteerd, hoor.
Mijn eigen lieve kind. En jij ook, Annet! En tante Dien ook, En Dit en George.’
’t Was een handjes gegeef en zoenengeklap van belang. Magda kon moeder
niet lang genoeg aankijken. Moeder kreeg een heel ander gezicht. ’t Had waarlijk
iets van tante Dien. Iets blij’s en feestelijks.
‘Maak dat pak nu eens open,’ verzocht moeder, met lichtsterretjes in de ogen.
‘O, o,’ riep Magda. ‘Kijk nu eens, tante Dien, Annet,’ Koekjes, zuurtjes,
apennootjes, Australische appelen. De sprei lag vol lekkernijen en Dit stond met
George er hunkerend bij.
Weldra bracht Annet de thee buiten op de tafel, bij Magda’s ruststoel geschoven,
en tante Dien schonk spoedig de kopjes vol.
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Weer herhaalde Magda’s moeder: ‘Oom Paul sluit de winkel om acht uur en komt
me dan halen.’
‘Kan jij dat over je winkelierstershart verkrijgen tante Jans?’ vroeg tante Dien
ondeugend.
‘Ja, dat kan ik. En nog meer. Wij vieren voortaan Gods dag weer. Ik heb gevoeld,
dat God mij tegen kwam door Magda’s ziekte.’
Al heel spoedig kwam ‘de bende’, zoals Annet de drie schoolgaande broertjes
noemde, uit school. Zij verhoogden de feestvreugde door hun dankbaar genieten
van al ’t lekkers, door tante Jans meegebracht. Magda keek stralend om zich
heen. Was ’t werkelijk waar, dat zij zich nog pas vier dagen geleden zo nameloos
alleen had gevoeld? De Heere hoorde toch wel, wanneer je tot Hem bad, want
zij had Hem zo dringend gevraagd Annet te zenden.
’t Werd een blijde feestavond. Oom Paul kwam reeds om halfnegen, toen alleen
de kleintjes nog maar op bed lagen. De groten mochten opblijven.
In de huiskamer speelden vader, oom Paul en Roel beurtelings op het orgel,
opgewekte liederen weerklonken.
Buiten in de avondkoelte zaten tante Dien en tante Jans bij elkaar.
Tante Jans vertelde met bewogen stem: ‘Je zult wel verwonderd zijn, dat ik geen
tegenstand meer bood, toen Paul zei, dat voortaan de winkel ’s zondags toe
moest blijven. ’t Ging me zo aan mijn hart, ik kon ’t niet laten, als er ’s zondags
om duur fijn fruit gevraagd werd en ik had ’t nog, om ’t te laten bederven. Zo
kwam ik van ’t een in ’t ander.
Maar toen ’s maandags Magda, mijn lieve kind, wegging en ik alleen in dat lege,
afgetakelde kamertje stond, voelde ik wat een ellende over me komen zou als
God Magda had weggenomen. En ik voelde, dat ik Gods ongenoegen verdiend
had, met al mijn schrapen en sparen en jachten.’
‘Ja,’ antwoordde tante Dien ernstig, ‘God eist wel van ons, dat wij ijverig werken,
maar ’t is verkeerd wanneer we ’t zó doen, dat onze ziel schade lijdt.’
‘Dat is het,’ stemde tante Jans gevoelig toe. ‘Dat heb ik gedáán. God liet ’t me
zien, in Magda’s lege kamertje. O, jullie hebben een beter deel gekozen, dan ik
deed tot nu toe. Maar ik wil nu met Paul de Heere weer zoeken.’
Tante Jans voelde de druk van tante Diens trouwe vriendinnenhand.
Terwijl de moeders voor de deur zaten te praten, leunde Annet welgemoed tegen
Magda’s ruststoel in het tuintje op deze warme, vredige septemberavond. Chris
stond aan Magda’s andere kant; hij moest maar naar Magda kijken, op wier
gouden krullen net een straal licht van de orgellamp viel.
‘Nu zijn we weer net als vroeger,’ fluisterde Magda tot Annet. ‘Weet je wel, dat
we elkaar beloofd hebben, nooit een andere vriendin te zullen nemen?’
‘Of ik het weet.’ fluisterde Annet terug. Toch had Chris hun zachte stemmen
verstaan. ‘Mag ik altijd jullie vriend blijven?’ vroeg hij dringend. ‘Ik wil er ook bij.’
‘Ach, loop naar de pomp,’ riep Annet nu jolig. ‘Wij meisjes houden er geen
vrienden op na.’
‘Ja maar, ik wel,’ beloofde Magda, en zij legde haar fijne handje op Chris’ stevige
jongensknuist.
Met welk een vreugde werd op deze avond oude vriendschap hernieuwd.
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