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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen
tot de stichting onder elkander dient.
Romein 14:19

 Meditatie
Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den HEERE.
1 Kor. 1:31
Laten we ons beroemen in het feit, dat God Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, om ons van de vloek te verlossen. God bevestigt Zijn liefde jegens ons,
dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. De liefde van
God tot ons was vrij, zonder betaling en ongezocht. Gods liefde ging tot de
mens uit, niet omdat wij zo liefelijk waren. Gods Woord leert ons toch
overduidelijk, dat we God van nature niet liefhebben.
We hebben van ganser harte te roemen in de getrouwheid van de Heere. Die
Hij bemint, die mint Hij voor eeuwig. God veranderd nooit tot de voorwerpen
van Zijn liefde, de gevallen mens. God is geen ontrouwe minnaar. Geen
echtgenoot, die echtscheiding begeert van zijn afgedwaalde vrouw. Wat lezen
we daarvan in Jes. 50:1: Waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmede
Ik haar weggezonden heb? Of wie is er van Mijn schuldeisers, aan wie Ik u
verkocht heb? Welk een geduld! God heeft nog nooit verkeerd gehandeld
tegenover één van Zijn kinderen. Hij vervuld Zijn Woord en Zijn beloften, niet
mijn wensen en begeerten. Als u in welke nood ook maar verkeerde, en u
vertrouwde u aan de Heere toe, dan stelde Hij nooit teleur.
Wij mensen kunnen liegen en bedriegen, maar de Heere niet. Roemt erop, dat
zijn barmhartigheid tot in der eeuwigheid duurt. Dat heeft de dichter van Ps.
136 tot 26 keer doen uitroepen, want Zijn goedertierenheid is in der
eeuwigheid; of, zoals de berijmde Psalm het zegt: Want Zijn gunst alom
verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Spurgeon zegt: ‘Wanneer u dan weer
eens van onderwerp begeert te veranderen, zou ik u kunnen aanbevelen te
roemen in de heiligheid des Heeren. Dit is een eigenschap, die het hart van
een christen bekoort. Loof den Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn
heilige naam. Niet Zijn genadige Naam, niet Zijn liefhebbende Naam, maar
Zijn heilige Naam.’
Hierin roemen wij, omdat in Christus Jezus niet één weldaad aan ons is
gegeven, maar alle weldaden. Hij geeft ons niet een deel der zaligheid, maar
een volkomen zaligheid. Omdat Hij ons gegeven is tot wijsheid,
rechtvaardigheid, heiligmaking, ja tot een volkomen verlossing, is Hij ook een
Algenoegzame Zaligmaker. Als God spreekt: Ik ben de HEERE Uw God, dan
bezitten we meer dan hemel en aarde tesaam.
Let eens op de discipelen en apostelen. Ook al waren ze arm en ongeleerd en
de meesten van de laagste stand, toch waren ze machtig door Christus Die
hen de kracht en de wijsheid gaf. God zal onderwijzen hen, die dwalen en hen
brengen in het recht spoor. Wij zijn van nature dwaas, blind en onwetend in de
dingen die het koninkrijk van God aangaan. Als er iets is, wat we met
betrekking tot de Heere geloven en het verbind ons niet dichter aan Hem, of
het brengt niet tot meerdere roem en glorie van God, als we er niet toe komen
om Hem meer te loven en te prijzen, dan is dat er een gevolg van, dat: óf het is

niet waar wat u hebt geleerd, óf u bent erg verachterd in de genade. Telkens
als de Heere Zich openbaart, dan moet ons dat de Heere doen
achteraankleven.
Wat ik ben, dat ben ik in Hem. Wijs in Hem, wijs met Hem! Geheel de Heere
toegewijd. Heilig. En losgekocht uit de slaafse banden van zonde, duivel, dood
en hel. ‘k Roem in vrije gunst alleen. De dichter zingt
Beroemt u in Zijn heil’ge Naam
Dat wie Hem zoeken, nu te zaâm
Hun hart verenen tot Zijn eer,
En Zich verblijden in den Heer.
Ieder kind van God behoort de Heere te roemen in de praktijk van het leven,
door rekenschap te geven van de hoop die in ons is. Daar hebben we ons toch
niet voor te schamen? We hoeven de kaars toch niet onder een korenmaat
weg te zetten? We hoeven dat toch niet bang te zijn voor de kritiek die daarop
afkomt?
Daarom, u die de Heere lief hebt, en zegt dat u Hem roemt. Waarom zouden
we ons voor Hem schamen? Begeert de Heere niet, dat Zijn volk Hem zal
belijden met de mond en geloven met het hart? Art. 1 van de NGB begint
ermee: Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er is een
enig en eenvoudig geestelijk Wezen, Hetwelk wij God noemen. Het gaat om
geloven en belijden als werk van Gods Woord en Gods Heilige Geest. Geloven
met het hart, dat is: innerlijk geloven, met alle vezels van het bestaan. Waar het
hart is klopt het leven. Belijden met de mond. Het geloof moet in de vrucht van
het leven naar buiten komen. Christus sprak in Matth. 12:34: want uit de
overvloed des harten, spreekt de mond.
Dan schrijft Feenstra in Onze geloofsbelijdenis zo mooi: ‘Wie alleen belijdt
met de mond, zonder te geloven met het hart, is een naamchristen, die
napraat en meepraat, en er zelf geen deel aan heeft. Niet ieder, die zegt:
Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk Gods.
Wie alleen gelooft met het hart en niet komt tot de belijdenis met de mond, is
als een plant zonder vrucht. Het geloof moet zich openbaren’. Wij mogen ons
niet schamen voor de naam des Heeren. Wij moeten kleur bekennen.
God belijden, niet alleen in de kerk, maar ook op het werk. Dat is het minste
wat we doen kunnen, wanneer Hij ons uit zo’n grote nood en dood heeft
verlost, zouden we Hem dan niet gewillig erkennen en belijden, als onze
Zaligmaker en dat we ons in Hem verheugen?!
We hebben ons niet te richten op de publieke opinie, maar aan God en Zijn
Woord. Roemt op Hem te midden van al uw moeilijkheden en zorgen. De
eeuwige God is mij een woning en van onder eeuwige armen. God is mij tot
een schuilplaats in gevaren en Hij zal mij voor benauwdheid trouw bewaren.
Roemt niet in een Kerk, roemt niet in haar dienaren, roemt niet in een
geloofsbelijdenis, al is het een voorrecht dat we ze mogen hebben. Roemt niet
in de wereld, maar wie roemt, die roeme in den Heere alleen.
Laten we niet in de wereldse dingen roemen, maar zo wij roemen, dat we dan
zouden roemen als de dichter Jan Scharp. De naam van de dichter is voor de

meesten onbekend, maar dat geld zijn lied niet, dat is heel bekend:
Alle roem is uitgesloten.
Onverdiende zaligheên
Heb ik van mijn God genoten.
‘k Roem in vrije gunst alleen.
ds. H. Juffer, Voorburg

 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 10 februari
9.30 uur:
Ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 Stichting Adullam, 3 aflossing kerk
Woensdag 13 februari
19.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 17 februari
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 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:
Zaterdag 9 februari:

Doopzitting
Aanvang: 9.30 uur

Dinsdag 19 februari: Kerkenraadsvergadering
Aanvang: 19.30 uur

 Uit de pastorie
Voor u gelezen
Somtijds doet de Heere, zonder Zijn Woord met grote kracht op de ziel toe te
passen, Zijn Waarheid met zekere mate van liefelijkheid in de ziel droppelen.
Dat is als de regen of de dauw, volgens Zijn eigen verklaring: Mijn lere druppe
als een regen; Mijn rede vloeie als een dauw (Deut. 32:2). Het droppelen van
Zijn leer, of, zoals het woord betekent, Zijn onderricht, doet als de regen, en het
afdruipen van Zijn genadige Woorden als de dauw in de ziel een liefde tot de
Waarheid ontbranden. En waar deze gevoeld wordt, is zaligheid. Want wij
lezen van hen, die omkomen, dat zij de liefde der Waarheid niet aangenomen
hebben, om zalig te worden (2 Thess. 2:10)
Er is een ontvangen der Waarheid, en een ontvangen van de liefde der
Waarheid. Deze twee zaken verschillen zeer veel. De Waarheid ontvangen,
heeft niet noodzakelijk behoudenis ten gevolge. Want velen ontvangen de
Waarheid, die nooit de liefde tot de Waarheid ontvangen. Duizenden geleerden
ontvangen de Waarheid in hun verstand en nemen het reddingsplan aan als
hun geloofsbelijdenis; maar worden er niet door gezaligd, noch geheiligd. Maar
de liefde tot de Waarheid te ontvangen door de Waarheid, in Jezus liefelijk en
kostelijk voor de ziel gemaakt, is de zaliging zelve te ontvangen. Aldus wordt
het Evangelie de kracht Gods tot zaligheid. En daarom zegt de apostel van het
kruis sprekende: dat het voor hen, die verloren gaan, dwaasheid en voor hen,
die behouden worden, de kracht Gods is.
(Overgenomen uit ‘De Korenaren uit de volle oogst’ van J.C. Philpot).
Voor jou gelezen
Er was eens een dompteur (leeuwentemmer) die zeer beroemd was om zijn
macht die hij scheen te hebben over leeuwen. Zo was daar een keer een
optreden van hem. De mensen keken vol spanning toe hoe hij de grote
imposante leeuw zijn ijzeren wil oplegde. De leeuw, Nero geheten, gromde
vervaarlijk. ‘Terug, terug in je kooi’. Nero sperde zijn bek open en keek de
temmer aan met zijn ondoordringbare ogen. Maar toen, nadat het publiek
ademloos had toegekeken, belust op sensatie, droop de leeuw af. Een
daverend applaus weerklonk. De mensen gingen na afloop van de voorstelling
naar huis met het idee dat deze leeuwentemmer onoverwinnelijk moest zijn.
Een tijd later was de leeuwentemmer opgenomen in het ziekenhuis. Uiteindelijk
overleed hij. De reden? Alcoholvergiftiging! De man die een leeuw zijn wil op
kon leggen, ten aanschouwen van een groot publiek, was niet in staat om in
eigen kracht af te blijven van de drank. Wat kun je je vergissen in mensen….Is
de heersende macht van de zonde al verbroken in jouw leven? Er is er maar
Eén die dat kan, en dat óók wil. Zijn Naam is Jezus. Hij is gekomen om te
zoeken en zalig te maken dat verloren is.

Beroepen
Hartelijk dank voor het meeleven dat we van uw kant tot hiertoe mochten
ondervinden rond de uitgebrachte beroepen. Nog een enkele dag en we zullen
voor de beroepen uit Nieuwleusen en Katwijk moeten beslissen, namelijk D.V.
aanstaande zaterdag. Het beroep naar Garderen is een week later ingegaan.
Mocht de alwijze Koning der Kerk een onwaardige dominee willen
verwaardigen om Zijn wil in deze hoogst belangrijke zaken te verstaan. Dat u
met het oog hierop zult meeroepen en -zuchten aan Gods genadetroon. Als de
weg van de Heere naar een andere gemeente wordt geleid, zal het niet
meevallen om u en jou los te laten. Er zijn immers zovele banden gegroeid. De
Heere weet echter wat goed is voor u, voor ons en voor de andere gemeenten.
Het gaat om een beslissing in Zijn gunst. Daarvan geldt: Zijn raad zal bestaan
en Hij zal al Zijn welbehagen doen.
Tenslotte
Geliefde gemeente, we bevelen u en jullie allen de Heere en Zijn genade aan.
Wat zouden we u allen graag aan de voeten van Hem zien in Wie al de
schatten der wijsheid en genade verborgen zijn. Hij wil arme verloren zondaren
in genade aannemen. Hij is het, Die het weggedrevene bijeen vergadert. Buiten
Hem blijven we een verloren mens, die een prooi is van de zonde, de duivel en
de wereld. Buiten Hem is de dood. Maar in Hem het eeuwige leven. Het
waarachtige leven. Dat leven wordt u en jou nog aangeboden. Het behoud in
Hem wordt ons gepredikt. Dat we ons dan zouden haasten en spoeden om ons
levenswil. Want de dag der genade is spoedig voorbij. De tijd om te zoeken en
te vinden haast zich naar het einde. Heden dan, indien u Zijn liefdesstem hoort,
verhardt uw harten niet.
Komende zondag zal, zo de Heere geeft, het merk- en veldteken van de
trouwhoudende Verbondsgod aan verschillende kinderhoofdjes worden
aangebracht. De Heere zegene de te dopen kinderen en de doopouders en
geve ons allen voor het eerst en opnieuw de rijkdom van de Doop te verstaan.
Herdenk de trouw, aan ons voorheen betoond;
Denk aan Uw volk, door U vanouds verkregen;
Denk aan Uw erf, het voorwerp van Uw zegen;
Aan Sions berg, waar G' eertijds hebt gewoond.
Mede namens mijn vrouw en de kinderen een hartelijke en meelevende groet
in alle omstandigheden,
uw ds. D. Zoet

 Uit de kerkenraad
Beroepen ds. D. Zoet
Zaterdag 9 februari verloopt de beroepingstermijn voor de gemeente van
Nieuwleusen en van Katwijk aan Zee. Ds. Zoet dient uiterlijk die dag aan te

geven hoe het is gesteld met de uitgebrachte beroepen. Indien hij mag
bedanken voor deze beroepen, heeft hij nog te beslissen op het later
ontvangen beroep vanuit de gemeente van Garderen. De einddatum van dit
beroep is 16 februari.
Het vooruitzicht van drie beroepen over een termijn van vier weken is voor
onze herder en leraar, maar niet minder voor zijn vrouw en kinderen een hele
spannende tijd. Gemeente we roepen u nogmaals op onze dominee en zijn
gezin in deze moeilijke periode in de gebeden te blijven gedenken?
Wat is het toch nodig om de juiste weg van de Heere te mogen weten, we
bidden dan ook dominee toe dat hij van Boven onderwijs en licht mag
ontvangen in de te nemen beslissingen. Als kerkenraad is het onze hartelijke
wens en bede dat hij maar verbonden mag blijven aan onze gemeente. Wij
wensen hem en zijn gezin veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe.
scriba

 Van de diaconie
Collecte Adullam gehandicaptenzorg
Op D.V. zondag 10 februari is de eerste collecte bestemd voor Adullam. We
willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Zoals u weet is Adullam een
landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg
en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel,
samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelen die identiteit en zijn
het richtsnoer voor onze normen en waarden.
Adullam: naam en logo
Onze stichtingsnaam ‘Adullam’ is ontleend aan de Bijbel. In 1 Samuël 22:1
lezen we: “Toen ging David van daar, en ontkwam in de spelonk van Adullam.”
De geschiedenis van dit Bijbelhoofdstuk gaat over de vlucht van David, de
gezalfde des Heeren, voor koning Saul. David verborg zich, samen met 400
mannen, in de spelonk van Adullam. Een spelonk met voor hem maar één
uitgang: naar boven! In Psalm 142 lezen we zijn gebed in deze spelonk. Zoals
de spelonk voor David en zijn mannen bescherming en beschutting bood,
willen wij een veilige omgeving bieden aan mensen met een verstandelijke
beperking. Vanuit die veilige omgeving bieden we zorg en begeleiding.

We stimuleren de zorgvragers in hun zelfstandigheid en de ontwikkeling van
hun talenten.

Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER’, zijn God

Psalm 146:3

 Overige bijeenkomsten
Zaterdag 9 februari: Doopzitting
Op zondag 10 februari zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend.
Daarom zal op 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
Knutselmiddag
Beste jongens en meisjes en ouders,
Al een paar jaar zien wij dat het aantal kinderen die zich opgeven voor de
knutselmiddag aan het afnemen is. Omdat er ook veel andere activiteiten in de

vakanties gehouden worden, hebben we besloten om te stoppen met het
organiseren van de knutselmiddag.
We vinden het erg jammer, maar misschien komt er op een andere manier een
vervolg hierop.
Knutselmiddagcommissie
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

 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 15 februari, willen
jullie er aan denken om het geld van de stroopwafelactie mee te nemen! Deze

avond gaat het over Handelingen 27, Gods werk gaat door! Na de pauze gaan
we iets maken voor de vogels.
Meisjesclub ‘Mirjam’
Hoi meiden,
De meiden van groep 6 en 7 zijn hartelijk welkom vrijdag 8 februari! 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. De clubavond duurt tot
21.00 uur. De meiden van groep 8 mogen deze avond samen met iemand van
de leiding naar de 4-You.
De volgende clubavond is vrijdag 22 februari. Deze avond gaat de vertelling
over 'De lofzang van Hanna' (1 Samuël 1:25 : 2-11). We zouden het heel leuk
vinden als jullie voor deze avond iemand uit onze gemeente uitnodigen om
naar de club te komen, om met elkaar een leerzame en gezellige avond te
hebben. Maar daarover horen jullie nog meer.
Mannenvereniging ‘Agur’
Op maandag 18 februari hoopt de mannenvereniging van onze gemeente weer
bijeen te komen om een gedeelte uit Gods woord te overdenken en met elkaar
te bespreken.
Op deze avond wordt een inleiding gehouden uit 1 Kronieken 4, en met name
uit de verzen 9-10, het gebed van Jabez.
Mogen wij u op deze avond ook of weer ontmoeten?
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Op maandag 18 februari komen wij weer bijeen. we behandelen deze avond
Bijbelstudie 8 "Mozes op de berg Sinai" dit naar aanleiding van Exodus 19-20.
Iedereen is weer hartelijk welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Dinsdag 12 februari hopen we als ochtendvrouwenvereniging weer bij elkaar te
komen. Deze morgen hopen we de laatste Bijbelstudie (nummer 11) uit ons
boekje te behandelen waarin het gaat over de overwinning. Van deze
overwinning getuigt Christus Zelf in o.a. Openbaringen 2 … Die overwint, Ik zal
hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het
paradijs Gods is. De oorzaak van die overwinning ligt niet in eigen kracht, maar
in Christus. Hij is Overwinnaar in de strijd en geeft Zijn volk de zegen. We
hopen op een gezegende morgen en zien uit naar uw en jouw komst.
Zoals gebruikelijk zal er kinderoppas zijn.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
ochtendvrouwenvereniging@gmail.com

 Commissie verenigingswerk
De erwtensoepactie die meisjesclub “Mirjam“ jl. 19 januari
gehouden heeft ten bate van het project “ Friedensstimme“
heeft het mooie bedrag van € 667,45 opgebracht.
Iedereen die hieraan meegewerkt heeft heel hartelijk
bedankt!

 Activiteitencommissie kerkbouw
Voorlopige planning 2019
De AC heeft de eerste vergadering van 2019 achter de rug en daar hebben we
een voorlopige planning gemaakt van wat we dit jaar voor u hopen te
organiseren.
Zoals al eerder bericht zullen de opbrengsten van de acties dit jaar bestemd
zijn voor de restauratie van de buitenkant van Eben-Haëzer.
Zoals u gewend bent van ons hopen we 13 april de bekende paasbroodactie te
houden. 2e Pinksterdag, 10 juni de auto en fietspuzzelrit. Onze zomermarkt zal
dit jaar eerder zijn en wel op zaterdag 20 juli. De herfstmarkt wordt wintermarkt
en zal plaatsvinden op 7 december. Al deze plannen natuurlijk D.V.!
We zijn nog meer van plan maar daarover hopen we u later te informeren.
Voor de zomermarkt krijgen degenen die in het verleden hebben geholpen via
de mail een uitnodiging om te helpen maar we kunnen altijd meer hulp
gebruiken. Kon u in het verleden niet maar dit jaar wel dan kunt u een mailtje
sturen naar: ac.hhgouddorp@gmail.com of even bellen naar tel. 06-16656049.
Mogen we op u/jou rekenen?

 Zendingscommissie ‘Onderwijst al de volken’
Ik wil graag met jullie een ervaring delen, waarin ik heb gezien dat God werkt
op Zijn tijd en op Zijn manier!
In oktober dit jaar zal het 10 jaar zijn dat ik via Kimon en onze gemeente ben
uitgezonden. Bijzonder om al zoveel jaar in dienst van God te zijn! Dankbaar
dat jullie als gemeente al zoveel jaren biddend om ons gezin en om de
Roemeense kinderen heen staan. Verwonderd dat al zoveel kinderen het
Evangelie gehoord hebben. Ook Elvis. Hij komt uit een gezin waar de
familierelaties stuk zijn, hij is de oudste, waardoor hij zich toch verantwoordelijk
voelt voor zijn zus en twee broertjes. Hij is op 19 jarige leeftijd vertrokken naar
Duitsland, na een paar maanden was hij terug. Daarna is hij vertrokken naar
Engeland. Daar heeft hij nu een baan en een salaris. Ondertussen zijn er 6
jaren voorbij, dat hij niet meer naar de kerk komt. Ik herinner me hem als een

jongen die met het hele gezin naar de kerk kwam. Hij luisterde goed, kwam
graag naar de clubs en was enthousiast tijdens de kampen. Hij was leergierig
en leerde dan ook vele bijbelteksten. Ik herinner me dat hij me eens vertelde: ‘s
avonds roep ik mijn broer en zus en met z’n drieen gingen ze op de grond
zitten (stoelen hebben ze niet). De Bijbel in het midden.’ En zo lazen ze met
elkaar uit de Bijbel! Wat een zegen.
Eugen en ik spraken Elvis een maandje geleden. Tijdens onze ontmoeting zei
hij: ’wat je jong geleerd hebt, vergeet je niet meer‚ Ik wil weer een Bijbel kopen
en erin lezen!’
Een week later ontmoetten we hem weer en konden we hem een Bijbel geven.
Bid voor Elvis, dat hij in de Bijbel zal lezen en God zal zoeken. Want een
iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal
opengedaan worden. (Lukas 11:10)
Deze week is hij met z’n moeder, zus en broers naar Engeland vertrokken. Bid
dat ze werk mogen vinden voor zijn moeder, broer en zus. Bid mee dat ze
goede ervaringen zullen opdoen en de juiste mensen zullen ontmoeten die hen
zullen motiveren om dicht bij God te blijven.
Vriendelijke groeten,
P.S. we zijn nog op zoek naar woonruimte voor onze verlofweken D.V. 8 mei 19 juni ( zie kerkbode, vorige nummer). Denkt u mee?

 Voor jou
Aankondiging HHJO jongerendag 16- | 2019
De jongerendagen van de HHJO worden gehouden D.V. 9 maart in Amersfoort
en D.V. 23 maart in Rotterdam. Tijdens deze dagen staan we dit jaar stil bij het
thema ‘(ver)dienen’. Wat verdienen wij? Wat is dienen? En hoe kun jij dienen?
Tijdens het appelwoord zal een predikant ingaan op deze vragen. Daarnaast
kun je twee workshops volgen. Laat jij je uitdagen tijdens een actieve
workshop, ga je creatief aan de slag of luister je naar het levensverhaal van
een cliënt van stichting Ontmoeting? Tijdens de pauze is er gelegenheid om
andere jongeren te ontmoeten. Je bent welkom vanaf 9.15 uur en rond 14.30
uur zal de dag worden afgesloten. Voor meer informatie of om je aan te melden
verwijzen we je naar de website van de HHJO: www.hhjo.nl. Graag tot ziens in
Amersfoort of Rotterdam.

Bijbelstudieconferentie 18+
Ben jij een navolger van God? Kan je God navolgen terwijl de duivel, de wereld
en je eigen vlees je elke dag aanvechten? Doe de gehele wapenrusting van
God aan, zodat je staande kan blijven. Wordt krachtig in de Heere en in de
sterkte van Zijn macht. Bid om de Geest van wijsheid en openbaring in Zijn
kennis. Wij zijn afhankelijk van Deze Geest om verlichting van ons verstand te
krijgen. Dan zal je weten wat je roeping is op deze aarde en ontdek je pas hoe
rijk je bent. Je bent namelijk rijk in Zijn heerlijkheid en je deelt in Zijn Erfenis.

D.V. vrijdagavond 1 maart begint de 18+ conferentie in Oldebroek tot
maandagochtend 4 maart. Deze conferentie gaan wij de Efeze brief van
Paulus (die daar 3 jaar verbleef) overdenken. De brief zal aan de hand van vier
thema’s uiteen worden gezet:
1. De rijkdom van Gods machtige daden (Efeze 1)
2. Geroepen tot een waardige levenswandel (Efeze 4:1-16)
3. Geroepen tot navolgers van God (Efeze 5:1-21)
4. Geroepen tot standvastigheid in de Heere (Efeze 6:10-24)
Na elke lezing ga je in een klein groepje van ongeveer acht personen de lezing
bespreken. Zo kan je ervaringen delen, vragen stellen, samen bidden, elkaar
bemoedigen en bovenal wijzen naar Jezus Christus. Ook zijn er momenten
van ontspanning. Denk aan de vrije middag op zaterdag, samen zingen,
samen een spel doen of een heerlijke wandeling maken in het bos.
Kortom het wordt een conferentie met veel gezelligheid, bemoediging, troost,
ontspanning en nieuwe ontmoetingen! Tot D.V. vrijdagavond 1 maart in
Oldebroek!

https://www.hhjo.nl/activiteiten/conferentie-18
Bijbelstudieconferentie 23+
Van D.V. vrijdag 12 april 2019 tot maandag 15 april 2019 staat er weer een
Bijbelstudieconferentie 23+ gepland. Tijdens dit weekend willen we met elkaar
nadenken over het thema 'Ik ben...'. Aan de hand van lezingen, Bijbelstudies
en preekbesprekingen zullen we nadenken over hoe de Heere Jezus Zichzelf
openbaarde toen Hij op aarde was en hoe Hij Zichzelf nog steeds aan jou
bekend wil maken. Naast de inhoudelijke verdieping zal er ook voldoende
ruimte zijn voor ontspanning en onderlinge ontmoetingen.
Het weekend zal – net als vorig jaar – plaatsvinden in ‘Het Buitencentrum
Oldebroek’ (Broekeroordsweg 9, 8095 RM Het Loo Oldebroek).
We ontmoeten je graag op de Bijbelstudieconferentie in april! Meld je aan via
https://www.hhjo.nl/activiteiten/conferentie-23

 Puzzelhoekje
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
De tijd is nabij…
Johannes is als laatste discipel nog in leven. Hij is niet gestorven, maar wel
monddood gemaakt. Hij is verbannen naar het lege eiland Patmos en kan zo
niemand meer bereiken met Gods Woord. De duivel lacht. Zo, die laatste
discipel kan ook geen kwaad meer aanrichten.
Maar Gods raad zal bestaan! De Heere wil Zijn oude knecht Johannes juist op
dit stille eiland hebben om hem daar te laten zien wat er nog zal gebeuren op
de wereld.

De Heere spreekt eerst tot Johannes: ‘Ik ben de Eerste en de Laatste. Alles
gaat, zoals Ik dat wil. Mijn kinderen hebben geen dode Heiland, maar Ik leef tot
in alle eeuwigheid.’
Dan mag Johannes de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië
schrijven. Deze brieven zijn van de Heere zelf, speciaal voor hen. Ook speciaal
voor ons, omdat wij ze ook hebben gekregen in de Bijbel. Dan ziet Johannes
ook het visioen van de vier paarden.
Het eerste paard is wit. Daarop zit een Ruiter met een kroon op z’n hoofd en
een boog in z’n hand. Hij is sterk en machtig. Het is de Heere Jezus. Hij spant
de boog en schiet pijlen af in harten van mensen. Hij verlost ze van hun
zonden.
Achter het witte paard komt een rood paard. Het betekent oorlog en de
vervolging van de christenen. De ruiter op het paard heeft een dodelijk zwaard
en kan de vrede op aarde wegnemen. Maar Gods Hand bestuurt en leidt deze
ruiter. Niets gaat buiten God om.
Dan komt het derde paard, het zwarte paard van honger en gebrek. Niet alleen
tekort aan voedsel maar ook geestelijke honger en gebrek. Steeds minder zal
Gods Woord gehoord en nageleefd worden.
Het laatste paard is het vale paard. Dat zijn de pestilentiën, de besmettelijke
ziekten. Allerlei ziekten zullen rondgaan over de aarde. Deze ruiter is de dood,
die rond zal gaan over de aarde en iedereen zal proberen te verslaan. We
moeten allemaal sterven en voor Gods rechterstoel verschijnen. Openbaring
spreekt ook over schapen en bokken. Wat ben je gelukkig als je bij de schapen
mag horen. Dan zul je voor God verschijnen maar zal de Heere Jezus je borg
zijn!
Nog gaat de Ruiter op het witte paard over de aarde. Hij schiet nog steeds
pijlen af. Pijlen van het Woord van God: Als je in de kerk zit en naar de preek
van de dominee luistert , als je uit de Bijbel leest, als je de verhalen in de klas
of op club of op de zondagsschool hoort. Bid of de Heere Jezus met Zijn pijlen
ook jouw hart zal raken. Dan zul je Hem zoeken en vinden! Nu kan het nog, nu
is de dag van het oordeel nog niet aan gebroken! Als de Heere Jezus terug
komt, zal iedereen voor de grote, witte troon staan. De boeken zullen worden
geopend en iedereen zal persoonlijk naar zijn werken worden geoordeeld. Is de
bladzijde van jouw leven al met het bloed van de Heere Jezus getekend? Zijn
al je zonden vergeven door Hem? Dan kun je in die dag voor Hem bestaan en
zul je met alle kinderen van God eeuwig Hem loven en prijzen.
Puzzel 966
Vul de volgende woorden in op de juiste plaats. Onder de pijl verschijnt dan
een woord, dat is de oplossing van deze puzzel.
Wederkomst, oordelen, Jezus, schapen, bokken, troon, rechterstoel,
rechterhand, schuldig, vrijgesproken.

Deze puzzel nog niet inleveren! Groeten

 Hans Egede – de apostel der Groenlanders
Door E. Gerdes 1821-1898
HOE HANS EGEDE ALS ZENDELING NAAR GROENLAND GING
Enige jaren geleden ging ik met een vriend naar het zendingshuis te Barmen.
Het was op een zondagavond in de winter en bij het heldere sterrenlicht zag
men scharen van landlieden en handwerkslieden zich spoeden naar de zaal,
waarin een bijeenkomst gehouden zou worden. Elke plaats was dan ook
spoedig bezet, uitgenomen die, welke bestemd waren voor de jonge
zendelingen. Al spoedig werd een der oude lofzangen van de Duitse kerk
aangeheven door een menigte forse stemmen, bijna te fors voor de plaats,
waar wij samenkwamen. Men zou daar een Missionsstunde houden, dat wil
zeggen: een uur doorbrengen met het oog op de zendingszaak, welke
samenkomst in de eerste plaats voor de kwekelingen van het zendingshuis
was bestemd, maar die ook gretig waargenomen werd door de bewoners van
het Wupperthal. Het onderwerp der beschouwing was Groenland en de spreker
boeide al zeer spoedig de aandacht der aanwezigen door een eenvoudige,
levendige schets van de vroegere voorspoed der zending aldaar. Ook ons
beiden trof deze mededeling zózeer, dat ik beproeven wil, met enige verkorting
het verhaal van Wildenhahn weer te geven.
Niet ver van het smalste deel van Noorwegen, en door de engste zeestraat van
het vaste land gescheiden, liggen de Lofoten-eilanden. Lange brede inhammen
dringen in alle richtingen tot diep in die eilanden door, en in hun gladde

watervlakte spiegelt zich met heerlijke glans de heldere zonnestraal zowel als
het licht van maan en sterren en de weerschijn van het prachtig noorderlicht.
De eilanden zijn niet sterk bevolkt, maar minder woest en onherbergzaam, dan
men oppervlakkig, met het oog op hun statige rotsen, die steil uit de donkere
watervlakte omhoog stijgen, en hun dikke wouden, die de vrije speling aan de
wind laten vermoeden zou. De hellingen der heuvels zijn echter herschapen tot
lachende akkers; vriendelijk klinkt het geschal van de herdershoorn door de
wouden; in elke hoek van de rotsen aan de kust ligt een vissersboot als in
veilige haven, en elke stroom doet u het geluid vernemen van een kleine
molen. De dorpen, liefelijk beschut, liggen in lommerrijke dreven, en gedurende
de lange avonden hoort men het liefelijk geklank van de dorpsklokjes reeds van
verre weergalmen, terwijl de bewoners van de landhoeven zich dan in vrolijke
kringen rondom hun grote haardvuren verenigen. Daar, waar de rij der
rotsachtige bergen zich verliest in de Wester-Fjörd, vindt men het stille dorpje
Vaagen, dat bewoond wordt door rustige kloeke Noorweegse boeren en
boerinnen.
Bijna tweehonderd jaar geleden stond op dit dorp als leraar een geboren Deen,
die op tweeëntwintigjarige leeftijd aldaar zijn dienstwerk aanvaardde. In de
beste verstandhouding levende met de dorpelingen, was hij daarenboven
gelukkig gehuwd, en bracht hij, te midden van de eenvoudige bewoners van
het Noorden, enige jaren door als een trouwe dienaar Gods, een trouwe herder
der kudde, aan zijn zorgen toevertrouwd. Zonder bijzondere gebeurtenissen
spoedde zich de tijd voort, totdat de leraars huisvrouw hem zijn vierde telg
schonk, die door zijn vader Paulus genoemd werd.
‘Mijn zoon’, zei hij, het kind in zijn armen nemende, ‘gij zult Paulus genoemd
worden, naar de grote heidenapostel.’
‘Maar waarom ziet gij zo somber?’ vroeg hem zijn vrouw.
‘Dat kan ik u moeilijk zeggen,’ antwoordde hij langzaam, maar voegde er
dadelijk op blijde toon bij: ‘verontrust u maar niet, lieve vrouw, want zodra het
mij duidelijk wordt, wat de wil des Heeren is, zult gij het vernemen. Wij moeten
stil zijn en afwachten.’
Van deze dag af verdween echter de peinzende uitdrukking niet van het gelaat
van de leraar. Zelfs de dorpelingen begon het op te vallen, en de vraag kwam
hun op de lippen: ‘Wat zou toch de dominee kwellen?’
Zijn vrouw werd er eindelijk ongerust onder. Ten laatste, op zekere zondag, na
de godsdienstoefening, toen zij zich met haar man alleen bevond, zei zij tot
hem: ‘Gij moest mij toch eens vertellen, lieve Hans, wat er aan hapert; ik vraag
dat niet uit nieuwsgierigheid of ongeduld, maar het valt mij zwaar u uw smart
alleen te zien dragen. Zeg mij, wat u drukt. Gij zegt, dat wij wachten moeten op
de wil des Heeren. Heeft Hij u Zijn wil nog niet geopenbaard?’
‘Ik zal u alles blootleggen,’ was zijn antwoord. ‘De Heere heeft mij grotelijks
gezegend in mijn huis en in mijn bediening, en ik kon de gelukkigste man van
het eiland genoemd worden, ware het niet, dat de gedachte aan die arme
heidenen, die in de schaduw des doods zijn gezeten, mijn hart vervulde.
(Wordt vervolgd)

Verkoping
Op D.V. woensdag 20 februari 2019 wordt u van harte uitgenodigd voor de
jaarlijkse verkoping van de ochtend- en avondvrouwenvereniging. De verkoping
wordt gehouden van 9.30 tot 15.30 uur in Eben-Haëzer.
Wat is er zoal te koop?
Vitamientjes van groente en fruit, heerlijke Ouddorpse advocaat, koekjes, cake,
boter- en appelkoeken, slaatjes en erwtensoep, boerenkaas, boeken, een
rommeltafel en mooie hoeden. Bloemstukjes van voorjaarsbloemen en kaarten
voor iedere gelegenheid.
Adullam is er met snoep en kruiden, voor de
voorjaarsschoonmaak zijn er de artikelen van Jemako,
ook is er houten speelgoed te koop van Vlinderhout.
Er worden weer heerlijke wafels gebakken om mee te
nemen of om gelijk op te smullen onder
het genot van een kopje koffie of thee. Of
misschien heeft u liever cake of appeltaart
bij de koffie/thee, dan is dat ook mogelijk.
Vindt u het leuk om zelf iets te maken, dan kan dat! U
kunt een workshop volgen ‘s morgens tussen 10 en 11
uur of ‘s middags tussen 14 en 15 uur om een
guirlande van touw te maken.
Van tevoren graag even op geven bij 680646 of
682940. Deze guirlande kost € 10,- (excl. plank)
Ook de kinderen kunnen zelf iets maken; een
vogelvoerhanger of een chipsketting.
De opbrengst van deze verkoping is voor een
gezellige leestafel en zithoek in de hal van ons
verenigingsgebouw Eben-Haëzer.
WIJ HOPEN DAT WIJ U DEZE DAG MOGEN VERWELKOMEN.

