DE KERKBODE
Jaargang 40, nr. 18 – 7 maart 2019

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

➢ Meditatie
Ben ik het, Heere?
En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te
zeggen: Ben ik het, Heere?
(Matth. 26:22)
De Heere Jezus is in de stad Jeruzalem. Samen met Zijn discipelen viert Hij daar
in de opperzaal het Pascha. Het zal voor de laatste keer zijn. Zijn ure is gekomen.
Want Hij zal nu spoedig gaan sterven. De Zaligmaker weet dat. Hij weet ook in
welke weg het zal gaan. Namelijk in de weg van het verraad. Terwijl ze aan tafel
aanliggen, spreekt Christus ervan tot Zijn jongeren: Voorwaar, Ik zeg u, dat een
van u Mij zal verraden.
Geliefde lezer(es), let er eens op wat dit Woord van Christus teweeg brengt. De
discipelen komen niet verontwaardigd overeind om de verrader te grijpen.
Integendeel, ze worden er zeer bedroefd onder. Zal één van hen, hun Meester,
die zij zo onuitsprekelijk lief hebben gekregen, verraden? En wonderlijk, elk van
de discipelen vreest dat hij de verrader zou kunnen zijn. Want we lezen: En zij,
zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen:
Ben ik het, Heere?
Lezer(es), de discipelen verdenken elkaar niet, maar ze verdenken zichzelf. Ze
zoeken de verrader niet rond zich, maar binnen in hen. Dat is opmerkelijk Het
leeft in hun binnenste: Beproef mij, en zie of er bij mij een schadelijke weg zij en
leidt mij op de eeuwige weg. Deze vraag is vrucht van genade. Want
ontdekkende genade van de Heere leert je te vrezen en beven voor je eigen hart.
Dan kun je niet meer boven een ander uitkomen. De Heilige Geest heeft dan
Godskennis en zelfkennis gewerkt. Hij ontdekte je aan je eigen bestaan. Is dat
zo bij u, lezer(es)? Als dat werkelijk zo is, dan zult u zich herkennen in die vraag,
die niet sommige maar ál de discipelen aan Christus hebben gesteld, ook Petrus
en Johannes: Ben ik het, Heere? Eigenlijk staat er: Dat ben ik toch niet, Heere?
O, bewaar mij daar toch voor! Laat ik het toch niet zijn!
De discipelen hadden tijdens Christus’ omwandeling op aarde lang niet al Zijn
woorden begrepen. Maar wat Hij nu zegt, dat verstaan ze wel. En zij worden er
zeer bedroefd over. Zal Hij, Die goed en alleen maar goeddoende is, verraden
worden? Hoe zal dat dan gaan? Het zijn de bange zielsvragen waar ze geen
antwoord op weten. Maar het bitterste voor hen is, als zij zelf de verrader zouden
zijn. Als zij als een huichelaar openbaar zullen komen. Want dan zal de lieve
Naam van Christus om hunnentwil worden gesmaad. En dat doet pijn. Weet u
hoe dat komt? Christus heeft zo’n grote plaats ingenomen in hun leven. In Hem
mochten ze de vrede smaken en de zaligheid vinden. Hoe is dat bij u en bij jou?
Hebt u net als de discipelen het leven en de zaligheid in Hem mogen vinden?
Heeft de Heilige Geest u het oog des geloofs geschonken om op Hem zien?
De leerjongeren van Christus hadden mogen ervaren dat hun Meester de
woorden des eeuwigen levens sprak. Ze waren met hartelijke banden van geloof,

hoop en liefde aan Hem verbonden. Daarom grijpen de woorden van Christus
zo diep in. Eén van u, zo sprak Hij. En daarop vragen zij allen in diepe
verslagenheid: Ben ik het, Heere?
Gods kinderen verstaan die vraag. Hoe vaak zijn ze bevreesd nog als een
huichelaar openbaar te komen. Ze achten zichzelf er niet te goed voor. Ze weten
dat in hen, dat is in hun vlees, geen goed woont. In de weg van de heiligmaking
krijgen ze het hoe langer hoe meer te stellen met de boosheid die hen altijd
aankleeft. Ze weten dat ontdekkend genadelicht nodig blijft. Maar in al hun
vrezen mogen zij zich aan de Heere overgeven. Belijdend: Ik ben in staat U te
verraden. Maar ook vol verwondering uitroepend: Wie bent U voor zo een als ik
ben?! Dat u voor zo-een de dood in wilde gaan. Dàt gaat het wonder voor je
worden. Het wonder van Zijn onuitsprekelijke liefde. Kent u dat wonder? En is
dat wonder steeds opnieuw een wonder voor u geworden vanwege Zijn
onbezweken trouw?
Hoe is het intussen met Judas? Ondanks dat hij weet dat de Heere Jezus hem
doorziet, verhardt hij zich in het kwaad. Om maar niet openbaar te komen, stelt
hij dezelfde vraag als de anderen: Ben ik het? Toch is er een verschil. Hij spreekt
Christus niet aan als Heere. Hij erkent hem niet als Kurios, Die het voor het
zeggen heeft gekregen in zijn leven. In plaats daarvan gebruikt hij de gewone
aanspreektitel voor een leraar: rabbi. En zelfs als Christus hem zegt dat hij
degene is die Hem verraden zal, komt Judas niet tot inkeer. Hij gaat door in de
ingeslagen weg.
Wat kan het ver gaan! Want Judas voelde zich aanvankelijk echt tot Jezus
aangetrokken. Hij heeft met Hem gegeten en gedronken. Hij had het vertrouwen
van de overige discipelen. Want hij droeg de beurs. Hij preekte en had tekenen
en wonderen gedaan in Christus’ Naam. En toch, nooit is hij een verloren
zondaar voor God geworden. Van een hartelijke droefheid naar God die een
onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, lezen we niets. Judas, hij behoorde
wel tot de kring van de discipelen. Maar hij was niet van koning veranderd! Hij
diende de duivel en de zonde. Hij diende zichzelf. Hij was godsdienstig, maar
had nooit geleerd God te dienen.
Waar moeten we de huichelaars zoeken? In de kring van de discipelen! Judas,
zit in de kerk. Het is iemand die het teken en zegel van de doop heeft ontvangen.
Terwijl u deze meditatie leest, kunt u een Judas zijn. Moet ons dat alles niet
aangrijpen? Ja, zou ons deze geschiedenis niet moeten brengen tot een
nauwkeurig zelfonderzoek? Als ik een Judas ben, dan ben ik niet verbonden aan
Christus. Dan is Christus niet mijn Borg. Stel daarom de vraag maar: Ben ik het,
Heere? Maar dan wel aan Christus Zelf! Want niemand die deze bange vraag in
oprechtheid aan de Zaligmaker heeft gesteld, is verloren gegaan. De weg naar
de zekerheid des geloofs, is een weg van aanvechting. Judas vluchtte met de
ontdekking aan zijn Judas-daad bij Christus weg en kwam terecht in de nacht.
En dat voor eeuwig. Maar allen die ontdekt worden aan hun Judasschap en het
oordeel leren billijken, worden ermee gebracht aan de voeten van Christus. Om

het wonderlijk te ervaren: Het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van
alle zonden. Zou het ons gebed niet moeten zijn:
Beproef vrij, van omhoog,
Mijn hart, dat voor Uw oog;
Alwetende, steeds open lag.
Doorzoek mij, toets mijn gangen.
Doorgrond al mijn verlangen,
En stel mijn oogmerk in den dag.
ds. D. Zoet

➢ Agenda
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:
Zondag 10 maart
9.30 uur:
Ds. D. Zoet, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur:
Ds. D. Zoet, nabetrachting Heilig Avondmaal
Collecten: 1 Bonisazending, 3 aflossing kerk
Woensdag 13 maart, Biddag
9.30 uur:
Ds. D. Zoet,
19.00 uur
Ds. D. Zoet
Collecten: 1 diaconie
Zondag 17 maart
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:
Woensdag 12 maart:

Opvoedingsavond

Aanvang 19.30 uur

Zaterdag 16 maart:

Psalmzangavond

Aanvang 19.30 uur



➢ Uit de pastorie
Biddag
D.V. woensdag 13 maart zal de Biddag voor gewas, arbeid en visserij gehouden
worden. Het is een voorrecht dat we zo’n dag krijgen. Wat mij de laatste jaren
steeds is opgevallen is dat er met de Bid- en Dankdagen nog beslag mag liggen
in ons dorp. Laten we er daarom ook nu alles aan doen om deze dag zoveel als
mogelijk vrij te houden en vrij te nemen. We hebben het immers niet verdiend
dat de Heere ons als gemeente nog een dag van afzondering wil geven om
samen te komen in Zijn bedehuis en Zijn zegen af te smeken. Het is Zijn
onverdiende goedheid van Boven om temidden van alle zorgen en noden en
laaghangende oordelen te mogen roepen tot de levende God.
Wat in ons vermogen ligt, kunnen en moeten we doen en niet nalaten, namelijk
uiterlijk de Biddag waarnemen. Echter, wie is bekwaam om vanuit zichzelf een
Biddag te houden die voor God aangenaam is? Daarvoor hebben we de Heilige
Geest zo nodig, als de Geest der genade en der gebeden. Hij wil ons bidden
leren. Hij kan ons hoogmoedige hart vernederen en verootmoedigen. Zodat de
Biddag tegelijk ook een boetedag zal zijn, waarin we belijden onze zonden en
afmakingen. Dan komen we in Gods huis samen, niet als mensen die op de
minste zegen recht zouden hebben, maar als alles verbeurd hebbende
zondaren. Dan hebben we geringe gedachten van onszelf, maar tegelijk door de
Heilige Geest hoge gedachten van God en Zijn dierbare Zoon, de Heere Jezus
Christus. Vragen we van nature vooral voor dingen die wij menen nodig hebben,
dan zullen we eerst gericht zijn op God. Op Zijn Naam, Zijn Koninkrijk en Zijn wil.
Al het andere zal ons dan worden toegeworpen.
Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER’, tot Hij
Ook ons genadig zij.
(Psalm 123 vers 1 berijmd)
Voor u gelezen I
“Waarom hinkt gij op twee gedachten, vrienden? Indien uw drekgoden god zijn,
omhelst ze dan. En als Christus God, gelijk Hij waarlijk is, omhelst Hem dan.
Hebt gij nooit een gezicht van Christus gehad, dat u noodzaakte uit te roepen:
O! dat ik een engelentong had om Zijn liefde te vermelden en te verheffen! Hebt
gij Hem nooit zodanig gezien, dat gij moest uitroepen: O! dat ik duizend harten
had, om ze die dierbare Christus te geven? Er zijn naar mijn gedachte vier dingen
die een Christen brengen tot een uiterste, tot verlegenheid, tot een: wat zal ik
zeggen?

De eerste zaak welke een Christen daartoe brengt is dat hij onder de kostelijke
indrukken van liefde komt, zoals David in 2 Sam. 7: 2: En wat zal David nog meer
tot U spreken? O David, wat hebt gij gesproken, dat gij tot die verlegenheid
gebracht zijt? Volgens sommigen wil David zeggen: Ik kan niet meer zeggen,
dan dat ik niet meer spreken kan. Een Christen wordt dikwijls tot dat uiterste
gebracht, dat alles wat hij kan zeggen is: Ik kan niet meer spreken!
Hebt gij nooit zulke een genieting gehad onder het bidden, of onder de bediening
dat gij genoodzaakt werd het spreken na te laten? En dat gij niet anders kon dan
u verwonderen? …
Een tweede zaak welke een Christen brengt tot een: wat zal ik zeggen? is deze,
dat hij met Heman (Psalm 88:17) moet uitroepen: Uw hittige toornigheden gaan
over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan. En met Job: De pijlen des
Almachtigen zijn in mij. Welker vurig venijn mijn geest uitdrinkt: de
verschrikkingen Gods rusten zich tegen mij (Job 6: 4). …
Een derde zaak welke dit in hem teweegbrengt is dat Gods beloften aan hem
worden vervuld, zoals bij Hizkia (Jes. 38: 15): Wat zal ik spreken? Gelijk Hij het
mij heeft toegezegd, alzo heeft Hij het gedaan. …
En nog een vierde zaak welke een Christen tot een uiterste, tot verlegenheid, tot
een: wat zal ik zeggen? brengt is deze dat hem heerlijke openbaringen worden
geschonken, zoals we daarvan een voorbeeld vinden in Daniël 10:16. Toen
Daniël maar een gezicht van God kreeg, bleef er geen kracht in hem over.
Ik zal niet veel spreken over hetgeen uw ogen zien. Ik wil alleen dit zeggen dat
de gemeenschap daarvan al uw zintuigen zal verzadigen! Wilt gij het zintuig van
uw gezicht verzadigd hebben? Komt hier en ziet de liefde uitblinkende beker met
rode wijn. Indien gij het voorhangsel kon weggeschoven krijgen, gij zoudt iets
zien dat gij nooit zou kunnen vergeten. Wilt gij uw smaak verzadigd hebben? O
komt en drinkt specerijwijn. Wilt gij het gevoel verzadigd hebben? Komt en steekt
uw vingers in Zijn zijde en zijt niet meer ongelovig maar gelovig. Wilt gij uw reuk
verzadigd hebben? Komt dan hier en verkwikt u met Hem, Die welriekende is,
bewierookt met allerlei poeders des kruideniers. En wilt gij uw gehoor verzadigd
hebben? Er is geen gedeelte van dit brood dat niet spreekt van onbegrijpelijke
liefde. Het is voor de engelen niet mogelijk de gedachten te begrijpen die Hij had
toen Hij tussen de hemel en de aarde hing.
Welke waren Zijn gedachten in die nacht, toen Hij sprak: Neemt, eet, dat is Mijn
lichaam. O, wat was dat een gezegende bediening waar Christus was. Denkt gij
niet dat Christus beter over Zichzelf kan spreken dan de engelen dat kunnen
doen? Hij zeide tot hen: Neemt, eet met Mijn dankzegging, want dit is de laatste
drinkbeker van het Nieuwe Testament, drinkt die tot Mijn gedachtenis tot Ik
wederkom.
Ik denk dat dit drie dingen betekent: (1) Het houdt in dat het feestmaal geen
volkomen feestmaal was. Daarom zou Hij wederkomen. (2) Het wil zeggen dat
wij, wanneer wij deze inzetting waarnemen, moeten gedenken dat Christus zal
wederkomen. O, het zal maar een dorre maaltijd zijn wanneer gij u niet daarmee

kunt vertroosten, dat, ziet Hij komt gelijk een ree. (3) En dan betekent het dit, dat
Christus verlangt met ons te zijn. O als wij allen zo begerig waren in de hemel te
zijn, zoals Hij is om ons bij Zich te hebben, wij zouden niet lang hier zijn!
Zijn uw harten in de hemel, o Christenen? Zijn uw schatten daar? Zijn uw
gedachten daar? Zijn uw ogen daar? Is uw geloof daar? Ik zou niet weten wat
van een Christen buiten de hemel behoort te zijn, zelfs wanneer hij hier is,
behalve zijn logge lemen tabernakel, die eerlang met onsterfelijkheid zal bekleed
worden. Nu God zegene dit feestmaal aan u.
(Een woord van vermaning, gesproken bij de bediening van het Heilig
Avondmaal te Kirklistoun op 12 juni 1653)
Voor u gelezen II - Gebed bij het toegaan tot het Heilig Avondmaal
Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk
als de dood, de ijver is hard als het graf, haar kolen zijn vurige kolen, vlammen
des HEEREN (Hooglied 8: 6).
Allerliefste en dierbaarste Jezus, ik kom dan op Uw Woord tot de tafel van Uw
genade, en bidt U dan van harte: Laat toch vergeven en vergeten zijn alles wat
ik tegen U en mijn naasten tot nu toe misdreven heb. Ach, trek mijn hart toch van
de wereld af en van alle wereldse gedachten, opdat ik, voor Uw genadetroon
staande, mijn hart aan het Uwe overgeef en mijzelf als een drupje verlieze in de
grote zee van Uw barmhartigheid.
Laat mijn hart, al mijn gedachten en beschouwingen, geheel en al op U en op de
weldaden gericht zijn, die U mij door deze gedachtenismaaltijd in gedachten
brengen wilt.
Waarlijk dierbaarste Bondsgod, Uw liefde is sterker dan de dood. Want de dood
was niet machtig om U, de Vorst des levens, af te houden van de liefde die U
mij, onwaardige, toedroeg. O laat mij dan tot dankbare erkentenis een nieuw
leven beginnen en de oude Adam afleggen.
Verleen ook dat mijn liefde tot U sterker mag zijn dan de dood, gun mij toch de
zoete voorsmaak van Uw liefde die U zovele heiligen gegeven hebt, die uit liefde
tot U de allergrootste kwellingen hebben uitgestaan. Uw ijver is hard als het graf.
Daarom, bewaar mij o God, dat ik aan niemand anders mijn hart geef in zo een
mate van liefde, als U het voor U alleen hebben wilt. Maar laat ik U boven alles
beminnen.
Ontsteek mijn hart toch met het vuur van Uw Heilige Geest, opdat ik een vurig
verlangen, een honger en dorst naar Uw genade in mij bespeur. Heere, U kent
mijn hart, U weet dat ik U liefheb. Kom toch in de armen van hem die U bemint.
Kom toch en laaf mijn ziel met de rijke goederen van Uw huis, en laat mij de
zoetigheid van Uw liefde smaken. Kom, ach kom toch Heere, in genade. Want
naar U verlang ik met smartelijk verlangen.

Reinig mijn hart met Uw dierbaar bloed. Verlicht het met het licht van Uw
waarheid. Vervul het met de genade van Uw Heilige Geest. Maak het
edelmoedig om de wereld te betrachten. Maak het zachtmoedig en gewillig, om
zelfs mijn grootste vijanden te vergeven. Maak het geduldig, om alle
wederwaardigheden te kunnen verdragen. Wees U de Lust en Vreugde van mijn
hart en laat mij in Uw genade leven en sterven.
Amen, Heere Jezus, amen.
(ds. Conrad Mel (1666-1733) – ‘De lust der heiligen in Jehova’)
Tenslotte
Geliefde gemeente, we zijn afgelopen zondag de lijdensweken ingegaan. Zeven
weken lang gedenkt de Kerk het bitter lijden en sterven van de Borg en
Middelaar. In deze bijzondere tijd mogen we opnieuw veel vernemen van het
Kruis van Christus. Wat is dat een groot voorrecht! Moeten we niet zeggen, dat
in het licht van Christus’ Kruis al onze aardse kruisen wegvallen, hoe groot en
hoe zwaar die dan ook zijn? Het is echter door onze Godevijandigheid dat we
doorgaans dichter bij ons eigen kruis leven dan bij het Kruis van de Zoon van
God. Ja, van nature leven we zelfs aan dit Kruis voorbij.
Er is een Godsdaad voor nodig om dat anders te maken. Smeek er toch de
HEERE om! Om door Zijn Geest bij hét Kruis te worden gebracht en met een
oog des geloofs op de ‘Verhoogde Koperen Slang’ te mogen zien. Opdat u
genezing zult ontvangen voor uw zielen en het zal zijn: Ontzondig mij met hysop,
en mijn ziel, nu gans melaats, zal rein zijn en genezen!
Van harte wensen we u en jou een gezegende voorbereidingsweek toe. Dat we
onszelf hierop nauw zouden beproeven, namelijk of we in het geloof zijn. Want
alleen het oprechte geloof verbindt aan Christus en geeft deel aan Hem en al
Zijn weldaden.
Ontvang allen onze hartelijke groeten vanaf de Preekhillaan, mede namens mijn
vrouw en kinderen. Wees de Heere bevolen,
uw ds. D. Zoet

➢ Uit de kerkenraad
Kerkenraadsvergadering 19 februari
De preses begon de vergadering met het laten zingen van Psalm 42 vers 1.
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 42. Voor het
meditatieve gedeelte gaf hij in bespreking de bij de agenda gevoegde vragen
met betrekking het derde hoofdstuk van het boekje van ds. J. van Haaren: ‘Het
lied van Gods pelgrimskinderen’. Na deze bespreking verklaarde de preses deze
vergadering voor geopend.

Aankomende vacaturetijd
Inmiddels is binnen het moderamen een eerste inventarisatie gemaakt van
werkzaamheden van ds. Zoet die na zijn vertrek waargenomen dienen te
worden. Het moderamen zal binnenkort hierover voorstellen doen richting de
kerkenraad. Wel is al besloten dat geen nieuwe ontwikkelingen c.q.
werkzaamheden (verder) worden opgepakt. De prioriteit en aandacht van de
werkzaamheden voor de komende tijd richten zich grotendeels op de voortgang
van de prediking en het (zieken)pastoraat.
Dominee Zoet heeft zijn wens aangegeven met betrekking tot de wijze van het
afscheid nemen van de gemeente. Voorgesteld is dit te doen alleen voor de
eigen gemeente. Dit betekent dat voor deze afscheidsdienst dan niet de
gebruikelijke uitnodigingen verstuurd zullen worden en dat de dienst op een
zondagavond kan plaatsvinden. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd. Datum
en verdere bijzonderheden zijn nog niet bekend. Eveneens heeft de dominee te
kennen gegeven dat het vertrek naar de gemeente van Garderen vermoedelijk
aan het einde van het schooljaar zal zijn. Dit in verband met zijn schoolgaande
kinderen.
Diaken voor gemeente van Herkingen
In de classisvergadering van 24 januari jl. is besloten dat alle Hersteld
Hervormde Gemeenten op het eiland en die van Sirjansland periodiek een
diaken afvaardigen naar de gemeente van Herkingen voor het bijwonen van de
kerkdiensten.
Bestemming pand de Mantelienge
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van de diaconie om over te
gaan tot verkoop van het perceel met opstal, voorheen de Mantelienge, aan de
Klarebeekweg 7. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de berichtgeving van
de diaconie.
Overige zaken
Verder zijn naast een aantal gebruikelijke agendapunten nog enige specifiek
aan de orde gekomen, waaronder:
• agendastukken classisvergadering 24 januari 2019;
• jaarverslag 2018 Evangelisatiecommissie;
• afsluiten catechisatieseizoen 2018/2019;
• rooster weeksluitingen De Oase;
• jeugd en verenigingswerk;
• mutaties ledenadministratie;
• diverse uitnodigingen;
• mededelingen vanuit de kerkvoogdij;
De preses sloot de vergadering om 22.00 uur, waarna ouderling H.
Mastenbroek eindigde met dankgebed.

Kerkbodecommissie
De kerkbodecommissie heeft vergaderd op 21 februari jl. en één van de
vergaderpunten in deze vergadering was de verdeling van taken en
werkzaamheden van de huidige penningmeester. Zij heeft afgelopen zomer al te
kennen gegeven dat zij aan het einde van de 40e jaargang van De Kerkbode te
willen stoppen met haar werkzaamheden voor de kerkbodecommissie. Dit zal
voor de kerkbodecommissie een groot gemis zijn. Zij is namelijk vanaf het begin
werkzaam geweest met betrekking tot het kerkblad. Gestart als Hervormd
Ouddorp en met ingang van de 28e jaargang is de naam gewijzigd in De
Kerkbode. Zij heeft aangegeven dat zij wil blijven tot aan de volgende
vergadering van de kerkbodecommissie. Deze is gepland op D.V. 17 september
en dan zal van haar afscheid worden genomen.
Inmiddels is een vervangster beschikbaar gevonden voor het opmaken van de
kopij . Zij hoopt dit te gaan doen met de huidige twee andere commissieleden
voor het opmaken van de kopij. Wij wensen haar van harte welkom in de
kerkbodecommissie.
Een belangrijke wijziging die eraan zit te komen wordt u alvast medegedeeld en
dat betreft dat het bankrekeningnummer van de kerkbode zal gaan wijzigen.
Ingangsdatum zal zijn met ingang van de 41e jaargang. In de jaarlijkse brief voor
de vrijwillige bijdrage voor De Kerkbode zal hierover verdere informatie worden
verstrekt.
Scriba

➢ Van de diaconie
Collecte Bonisa zending
Tijdens de avondmaaldienst op D.V.
zondag 10 maart a.s. zal de eerste collecte
bestemd zijn voor de Bonisa Zending. De
werkzaamheden van Bonisa zending
vallen uiteen in vier onderdelen
Onderwijs: Zij ondersteunen in verschillende plaatsen Bijbels onderwijs zodat
mensen toegerust worden voor hun persoonlijk leven en voor werk in de
gemeenten.
Woordverkondiging: Lokale evangelisten in verschillende streken gaan
dagelijks naar dorpen en steden om hun volksgenoten te bereiken met het
Evangelie. Zij ontvangen van Bonisa een maandelijkse toelage om in hun eigen
levensonderhoud te voorzien.
Diaconale hulp: Hierbij moet gedacht worden aan middelen voor medische zorg
maar onderhoud aan (kerk)gebouwen.
Bijbelverspreiding: Ze steunen het verspreiden van Bijbels in verschillende
talen aan diverse doelgroepen. Ook helpen wij bijbelgetrouwe lectuur in
verschillende talen verspreiden waaronder ook psalm- en hymnboeken.

Het werk is steeds gedaan op het scherpst van de snede, balancerend tussen
het mogelijke en onmogelijke in diepe afhankelijkheid van Hem Die het
onmogelijke mogelijk maakt. Ook nu de situatie in Azië moeilijker wordt. Bonisa
betekent boodschap van vrede. Deze goede boodschap van vrede moet ook in
Azië gebracht worden. Aan mensen die van nature geen vrede kennen mag de
boodschap van vrede en heil verkondigd worden. Vrede met God, door het
verzoenend
werk
van
de
Heere
Jezus
Christus.
Ondanks toenemende druk gaat het werk in Azië door. Bonisa blijft werken
zolang het dag is en de Heere nog een geopende deur geeft.
Verkoop ‘De Mantelienge’
In de ingelaste diaconievergadering van 12 februari heeft de diaconie zich
voorgenomen om over te gaan tot verkoop van De Mantelienge. Er zijn in de
afgelopen 2 jaar verschillende acties ingezet om tot een nieuwe bestemming te
komen. Dit heeft er helaas niet toe geleid om een nieuw diaconaal doel voor de
lange termijn te vinden. Het is met pijn in het hart dat dit besluit genomen moet
worden, maar we zien geen andere mogelijkheden meer. Het voorgenomen
besluit en de onderbouwing van de diaconie zijn besproken en overgenomen in
de kerkenraadsvergadering. Er moeten nu nog wel verschillende zaken geregeld
worden voor we over kunnen gaan tot verkoop. Het is de bedoeling om het pand
in eerste instantie 2 maanden aan te bieden aan gemeenteleden. We hopen u
daar in de volgende kerkbodes verder over te informeren.

➢ Van de kerkvoogdij
Gift vrouwenvereniging t.b.v. zithoek Eben-Haëzer
Reeds verschillende jaren wordt de opbrengst van de jaarlijkse verkoping van
vrouwenvereniging “Ora et Labora” bestemd voor een goed doel. Ook de
kerkvoogdij wordt daarbij niet vergeten en heeft diverse malen een gift van de
vrouwenvereniging mogen ontvangen. Ook dit jaar is dat weer het geval en
mocht een bedrag van € 2.200,- worden ontvangen. Dit bedrag zal worden
gebruikt voor de aanschaf van een zithoek die geplaatst zal worden in de hal van
ons verenigingsgebouw.
De kerkvoogdij is de vrouwenvereniging zeer erkentelijk voor deze bijdrage en
wenst haar in haar werkzaamheden Gods zegen voor de toekomst.

➢ Overige bijeenkomsten
2e Opvoedingsavond 'Gods Woord in de opvoeding'
Op D.V. woensdag 20 maart zal de tweede opvoedingsavond worden gehouden
rondom het thema 'Gods Woord in de opvoeding'. Tijdens de eerste
opvoedingsavond stonden we met elkaar stil bij de opvoedingsopdracht die

ouders hebben. Je kunt dit samenvatten met de woorden uit Psalm 119: ‘Maak
in Gods Woord hun gang en treden vast’. Ouders kunnen Gods Woord niet in de
harten van hun kinderen brengen. Maar de Heere vraagt wel dat we Gods Woord
zo dicht mogelijk aan hun harten leggen. Hoe doe je dat? Hoe breng je Gods
Woord bij je kind en je kind bij het Woord? Wat heeft een kind op welke leeftijd
nodig? Hoe sluit je het beste bij zijn of haar leeftijd aan? Tijdens de tweede
opvoedingsavond zullen we dat concreet invullen. De lezing gaat over ‘Wonen
in het Woord: Bijbellezen – Bijbelleven – Bijbelleren in het gezin’. De avond is
bedoeld voor ouders met kinderen van 0-18 jaar. Na de lezing zullen we aan de
hand van praktische gezinssituaties met elkaar in gesprek gaan. Om de
onderlinge uitwisseling te bevorderen, zijn er gespreksgroepjes voor ouders van
kinderen van 0-5, 6-11 en 12-18 jaar. Er is ook gelegenheid om je eigen vragen
in te brengen.
De avond begint om 19.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur. Er zal een
pauze worden gehouden en de bedoeling is om rond 21.30 uur met elkaar af te
sluiten. Allen, ook opvoeders en belangstellenden van buiten onze gemeente,
heel hartelijk welkom!

➢ 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

➢ Verenigingen
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen.
Bezoekers en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.
Zondagsschool ‘’t Mosterdzaadje’
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal is er op zondag 10 maart
geen zondagsschool.
Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes,
Hartelijk welkom op de club op 8 maart. Bijbelgedeelte gaat over: Joh. 6/biddag.
Na de pauze gaan we iets moois maken met brooddeeg.
De keer daarna is 22 maart. Bijbelgedeelte gaat over Hand 28: 1-10. Na de
pauze gaan we iets maken.
Hartelijke groet van de leiding
Jongensclub ‘Benjamin’
Ha jongens, op 8 maart 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, de leiding
Meisjesclub ‘Mirjam’
Hoi meiden,
Jullie hadden bijna allemaal iemand meegenomen de vorige clubavond, wat was
dat een gezellige drukte zeg! We hebben eerst geluisterd naar de vertelling over
Hanna, zij mocht zingen tot eer van de Heere. Daarna gingen we de taarten en
appelflappen proeven die jullie thuis gemaakt hadden, erg lekker! En wat werden
er mooie bloemstukjes gemaakt, we hopen dat alle mensen nu genieten van de
mooie voorjaarsbloemen.
Vrijdag 15 maart is het weer club! We gaan verder met het thema 'Lofzangen in
de Bijbel', het gaat deze avond over 'De lofzang van Maria' (Lukas 1:35-55). Jullie
mogen daarna creatief aan de slag, we maken iets moois voor op je slaapkamer.
Groetjes de leiding

Mannenvereniging ‘Agur’
Op maandag 18 maart hopen we met (vele) mannen uit de gemeente Johannes
14 vers 1 t/m 17 te overdenken. Dit na aanleiding van de te houden inleiding.
Voordat we het werkelijk realiseren, zitten we weer spoedig aan het eind van het
winterseizoen. Wat gaat dit snel! Het woord wijst ons hier ook op. De tijd is zeer
nabij, en onze tijden liggen in Zijn hand.
Ook de besteding van (onze) tijd zal van onze hand worden geëist. Kunt u hier
dan een passend antwoord op geven?
De Heere gaat afscheid nemen van Zijn discipelen, zij begrepen er niets van,
waarom gaat Hij ons nu verlaten. Zo zal het thema van deze avond ook zijn:
Christus afscheidend woord aan Zijn discipelen.
Zo is de Heere van de aarde terug gegaan, om onze plaats te bereiden, of ons
oordeel? Want Hij ging ons een geringe tijd voor, ook wij zullen het aardse
moeten verlaten. En deze tijd is zeer nabij!
Wij zien uit naar uw komst, om met elkaar, in liefde tot elkaar, Gods woord te
onderzoeken. Mogen wij u vragen, zowel jong als oud, voor deze laatste
maandagen van dit seizoen, naar uw belofte plicht, uw plaats niet leeg te laten.
U bent van harte welkom, er is voldoende plaats.
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Door omstandigheden kon onze verenigingsavond op 4 maart niet door gaan
deze is een week verplaatst naar maandag 11 maart dan behandelen we
Bijbelstudie 9, Het gouden kalf naar aanleiding van exodus 32. Op maandag 18
maart is er gewoon weer verenigingsavond en dan behandelen we Bijbelstudie
10, Mozes als voorbidder. dit naar aanleiding van exodus 33-34.
Wij hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur.

➢ Commissie verenigingswerk
Stroopwafelactie
De Kinderclub Hosanna heeft dit jaar weer veel stroopwafels
verkocht! Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan! Dank
jullie wel jongens en meisjes! Dankbaar mogen we vermelden
dat er € 700.60 opgehaald is voor de stichting Friedensstimme.
Iedereen die hieraan een bijdrage heeft gegeven heel hartelijk
bedankt!

➢ Hometeam Speranta
Herhaalde oproep!
D.V. 8 mei tot 19 juni 2019 hopen Eugen en Jantina Bucur weer in Nederland
zijn. Ze zien er naar uit om na twee jaar familie, vrienden en Kimon-vrienden te

ontmoeten! Daar hun kinderen steeds groter worden, zijn ze dringend op zoek
naar woonruimte voor 5 personen waar ze deze weken kunnen verblijven om
hun verlof optimaal te kunnen benutten. Misschien heeft u (of in de familie) een
gemeubileerd huis op het oog wat op dit moment ongewoond is of een
vakantiehuisje in (de buurt van) Ouddorp. Zou u willen overwegen of ze daar
kunnen verblijven? We staan open om goede afspraken te maken over de
kosten. Voor meer info of een aanbod graag vóór 23 maart mailen naar
hometeamsperanta@hotmail.com.
Bloembollenactie
De tiende bloembollenactie, die we zaterdag 16 februari voor het kinderwerk van
Jantina in Roemenië mochten organiseren, viel op een prachtig zonnige dag. Het
was een fijne verkoopochtend. De actie heeft het prachtige bedrag van € 1080,opgebracht. Iedereen, die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk bedankt! In het
bijzonder Bloemenkwekerij Klepper, hartelijk bedankt voor uw medewerking. Net
als alle andere jaren waren we hartelijk welkom en samen met jullie mocht het
een goede actie worden. Ook een complimentje voor de chauffeurs en
kinderen!

➢ Puzzelhoekje
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Het voorjaar; zaad sterft en ontkiemt!
“Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk” (Psalm 104:30b).
De lente is gekomen, maar het is nog koud. De bomen worden nog maar net
groen. Vorige week hadden we een paar schitterende dagen. Wat konden we
toen genieten van alles om ons heen. In Psalm 104 zingt de dichter over de
heerlijkheid van God in de schepping. “o Heere, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij
zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid” (vers 1).
God zorgt voor mens en dier, voor heel de schepping: de bergen en de
fonteinen, de dieren van het veld en de woudezels, de zon en de maan, de dag
en de nacht. Hij doet het gras groeien, laat de vogels nesten maken, geeft aan
steenbokken en konijnen een schuilplaats en voedsel. Hij zorgt voor de vissen
in de zee.
Dat is alles het werk van de Heilige Geest in de schepping. Lees maar mee in
vers 30: “Zendt Gij Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en Gij vernieuwt het
gelaat van het aardrijk”. Heel de schepping spreekt van de heerlijkheid van God,
Die Zich verblijdt in Zijn werken. De bedoeling van die openbaring van Gods
heerlijkheid in het rijk van de natuur lezen we in vers 34: “Mijn overdenking van
Hem zal zoet zijn; ik zal mij in de Heere verblijden”.

Als in het voorjaar de aarde op vele plaatsen openbarst, en een bloemenpracht
verschijnt in duizenden kleuren, dan roept dat ons op om God te prijzen.
Misschien heb je daar nog nooit over nagedacht, maar dat weelderige
bloemenleven van het voorjaar en de zomer is alleen maar mogelijk doordat de
dood eraan voorafgegaan is. Er is een zaad in de aarde gezaaid. Dat zaad is in
de aarde vergaan. Maar juist door dat sterven breekt er nieuw leven open. Leven
door de dood! Je kijkt je ogen uit! Wat een bloemenpracht! Wat een schitterende
kleurschakeringen! Wat een harmonie in kleur en vorm. Wat een schoonheid.
Kijk eens naar de bloemen op het veld, luister naar het gezang van de vogels in
de lucht en verwonder je over de lammetjes in de wei. Zij vertellen ons een
boodschap. Ongelooflijk mooi is die boodschap. Weet je wat de schepping van
God ons te zeggen heeft? Die laat ons iets zien van de onuitsprekelijke
heerlijkheid van God en zijn zorg voor ons.
Bloemen zijn aards, maar de heerlijkheid die God geven wil aan Zijn kinderen
komt uit de hemel. Die heerlijkheid is verdiend door het lijden en sterven van de
Heere Jezus Christus, de Zoon van God! Hij is Zelf als een graankorrel in de
aarde gezaaid. Dit is een beeld van de kruisdood en de begrafenis van Christus
op Goede Vrijdag. Maar Hij is niet in de dood gebleven.
Hij is opgestaan uit de dood. Het wordt Pasen. De graankorrel is gestorven en in
de aarde ontkiemd tot nieuw leven. Net als bij de bloemen en de vruchten in de
natuur. Waarom deed Jezus dat? De Bijbel zegt: Opdat een ieder, die in Hem
gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben.
Psalm 104 is een jubel op de schepping als een werk van God de Schepper.
Maar ook een loflied op Gods goedheid in het onderhoud van Zijn schepping
en in Zijn vaderlijke zorg voor de mens. Duidelijk wordt bij bestudering van deze
Psalm dat de Heere Zijn schepping gegeven heeft om haar dankbaar te
gebruiken en ervan te genieten. Wie dat beseft komt als vanzelf uit bij de lof op
de Heere God.
Puzzel 968
Streep de dikgedrukte woorden uit het verhaal hierboven/hiervoor door in
onderstaande woordzoeker. De oplossing die dan overblijft (een zin), moet
ingeleverd worden.

Deze puzzel nog niet inleveren! Veel succes.

➢Hans Egede – de apostel der Groenlanders
Door E. Gerdes 1821 - 1898
HOE HANS EGEDE ALS ZENDELING NAAR GROENLAND GING
Op zekere morgen trad Hans de kamer met luchtige tred binnen en wendde zich
tot zijn vrouw met de vraag:
‘Hebben wij niet voorgenomen, lieve vrouw, dat wij acht zouden geven op onze
dienst in Gods koninkrijk, werwaarts de Heere roept en de tekenen zouden
beproeven, of zij uit God zijn?’
‘Wat!’ riep Elisabeth uit, terwijl zij van schrik verbleekte, ‘heeft de Heere u iets
getoond?’
‘Veel en wonderlijk,’ hernam haar man, terwijl hij drie brieven op de tafel legde.
‘De eerste is van Drontheim, van onze eerwaarde bisschop Krog. De
godvruchtige man schrijft mij, dat ik naar Groenland moet gaan; hij is zeer
verblijd, en vol hoop, belooft mij alle mogelijke bijstand en legt de zaak zeer nauw
aan mijn geweten.’
‘Van wie de tweede?’
‘De tweede brief is van Bergen, van bisschop Randulf. Deze schrijft evenzo over
mijn vertrek, en denkt er bijna eveneens over als bisschop Krog. Is dat niet
wonderlijk?’
‘En het derde teken?’
‘Dit is het wonderlijkste van alle. Dat komt èn uit Denemarken, mijn
geboortegrond, èn uit Noorwegen, mijn aangenomen vaderland. De rijkste onzer
kooplieden zijn er op bedacht, de handel met Groenland weer te heropenen, en
die achtenswaardige mannen beloven een schip voor mij en mijn gezin uit te
rusten. Zij zullen ons van alle benodigdheden voorzien en enigen van het volk
bij ons achterlaten om een handelskolonie te vormen, zodat wij niet alleen zullen
zijn. Maar hoe zijt gij zo stil, lieve vrouw? Is in dit alles de hand des Heeren niet
duidelijk op te merken?’
Elisabeth zweeg en was door droefheid als overstelpt. Al wat in haar was streed
tegen een gaan naar Groenland, en dit gesprek had weer de oude wond
opengereten. Het geluk, dat zij in haar leven met haar man en haar kinderen
smaakte, scheen nu opeens door deze inbeelding van haar man verdreven te
worden en elk teken voor deze zaak had zulk een doffe weerklank in haar
gemoed als de neerploffende aarde op de naakte doodkist. Terwijl haar de
tranen langs de wangen vloeiden, nam zij de kleine Paulus op, drukte het kind
aan haar hart en zei:
‘Lieve man, met een volkomen hart kan ik tot u spreken, zoals Ruth tot Naomi
zei: Ik wil gaan, waar gij gaat; waar gij vernacht zal ik vernachten; uw volk is mijn
volk, uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en begraven
worden. De Heere doe mij zo, en doe zo daartoe, zo niet de dood alleen
scheiding zal maken tussen u en mij. Maar, mijn waarde Hans, duid het mij niet
ten kwade, dat ik gaarne iets meer aangaande deze tekenen verneem, en hoe

zij tot u kwamen. Hoe kon de bisschop van Drontheim toch bekend zijn met uw
begeerte om naar Groenland te gaan?’
De prediker aarzelde een ogenblik, en zei toen half beschaamd: ‘Wel, ik heb hem
geschreven; ik heb hem de zaak blootgelegd en zijn raad gevraagd.’
‘En hoe kwam de bisschop van Bergen er toe om u te schrijven?’ vroeg zijn
vrouw weder.
‘Wel,’ antwoordde de predikant, nog meer aarzelend dan te voren, ‘hem heb ik
ook geschreven.’
‘En hoe kwam het de Deense en Noorweegse kooplieden in de gedachte, om in
deze tijd te trachten weder handelsbetrekkingen op Groenland aan te knopen?’
‘Ik moet bekennen, dat ik hen allen daarop opmerkzaam heb gemaakt en hen
daartoe heb aangespoord,’ antwoordde haar echtgenoot, terwijl hij haar verlegen
aanzag.
Het gelaat van Elisabeth was onder dit gesprek allengs opgeklaard, al naar mate
dat van haar man somberder werd. Met een kalme glimlach zei zij: ‘Is dit nu stil
zijn en wachten op de Heere? Wat voor wonder is er gelegen in een brief van de
bisschop, die gij zelf tot schrijven opwekt? Wanneer gij een koopman
opmerkzaam maakt op handelsvoordelen, noemt gij het dan wonderlijk, indien
hij daarvan wenst gebruik te maken?’
‘Wat wilt gij daarmee zeggen?’ vroeg de prediker.
‘Dat ik niet zeker ben, dat dit alles de wonderlijke werking des Heeren kan
genoemd worden. Gijzelf hebt mij steeds geleerd, dat datgene wonderlijk is te
noemen, wat tegen onze verwachting plaats grijpt buiten de gewone toeleg der
mensen om; maar is dit alles niet uw eigen werk? De bisschoppen en de
handelaars hebben alleen uw eigen wenken gevolgd; de eersten zijn er zeer
goed mee bekend, dat niet iedereen geneigd is om in Groenland het evangelie
te gaan predikanten, en de laatsten begrijpen heel goed, dat een op Groenland
gevestigd predikant uitnemend dienst zou kunnen doen als tolk, en dat anderen
door zijn aanwezigheid aangemoedigd zullen worden om zich in de kolonie neer
te zetten. Welk wonder is er dus in gelegen, dat de bisschoppen en kooplieden
uw plan goedkeuren en ondersteunen willen?’
De predikant werd bedroefd. ‘Het smart mij, lieve vrouw,’ zei hij na enige
ogenblikken, ‘u zozeer afkerig te zien van mijn hartenwens om het evangelie der
genade aan de arme heidenen te gaan brengen. Is het dan niet wonderbaar, dat
de Heere deze gedachte aan Groenland in mijn hart gaf? Zo de bisschoppen
mijn vertrek derwaarts goedkeuren, beschouwd ik zulks als een bewijs van ’s
Heeren welbehagen. Het is waarlijk niet zonder grote bezwaren, om in dat barre
land een zendingspost te vestigen, en geloof mij, dat zij de zaak in ernstige
overweging genomen hebben, eer zij hulp beloofden; zo ook de kooplieden, voor
wie waarlijk weinig daar te vinden is, dat enigszins hun winzucht zou kunnen
bevredigen, of hun zo bijzonder veel vergoeding belooft voor de aanzienlijke
kosten aan het uitrusten en uitzenden van een schip verbonden. O, lieve vrouw,’
vervolgde hij met vuur, ‘zij, die Gods wonderen niet willen opmerken, blijven er
blind voor; maar wier ogen er voor open zijn, zien ze overal en buigen zich neder
voor God de Almachtige, Wiens wegen wonderlijk zijn.’

Elisabeth gevoelde zich beschaamd tegenover de edele geestdrift van haar man.
Zij zat stil terneder, bedenkende, hoeveel edeler hij was dan zij, en hoe het toch,
bij alle onzekerheid aangaande de onfeilbaarheid der tekenen, alleen haar
zelfzucht was en niet haar geloof, dat zich tegen hem verzette. Bijna was zij er
toe bewogen om toe te stemmen, toen er onverwachts hulp verscheen. De deur
werd geopend en daar trad, aan het hoofd ener kleine schaar, hun buurman
Lorentzen, een van de ouderlingen der gemeente, binnen.
‘Dominee,’ zo begon hij, dadelijk maar met de deur in het huis vallende, ‘de
ganse gemeente is bedroefd bij de gedachte aan de mogelijkheid van uw vertrek.
Het nieuws is reeds van huis tot huis verbreid. Wat hebben wij gedaan, dat gij
uzelf aan ons zou onttrekken? Zijn wij u minder lief dan de Groenlanders?
Omwille van de kudde, hier aan uw zorgen toevertrouwd, dominee, verlaat ons
niet!’
‘Hoe, spreekt ook gij zo?’ vroeg de prediker op smartelijke toon. ‘Hebt gij u met
mijn vrouw verbonden tegen mij, of liever tegen de Heere in de hemel?’
‘De Heere God verhoede het! Alleen de zorg voor de geestelijke leiding van ons
volk drijft ons. Hoe zou de gemeente verkwijnen, wanneer gij u naar Groenland
begaafd!’
‘Lieve vrienden,’ zei de leraar, ‘indien ik ga, zult gij wel een andere prediker
vinden; maar als ik niet ga, wie zal dan naar Groenland vertrekken? En dat vraag
ik niet uit hoogmoed, maar wijl God die gedachte zo diep in mijn hart heeft
nedergelegd, en het mijn vaste overtuiging is, dat Hij Groenland tot mijn
arbeidsveld bestemd heeft.’
‘Wij zijn maar eenvoudige lieden,’ antwoordde Lorentzen, ‘en wat wij weten van
de wil Gods, hebt gij ons uit Zijn Woord verklaard. Maar hebt gij ons niet
meermalen er op gewezen en klaar en duidelijk voor ogen gesteld, dat de Heere
ons wel eens beproeft, gelijk Hij Abraham beproefde, ten opzichte van zijn
gehoorzaamheid, en dat Hij wel een offer eiste, om Abrahams geloof te
beproeven; maar toen deze zich gewillig betoonde in het brengen van het offer,
hem zijn zoon deed behouden? Zou het zo ook niet met u kunnen zijn?’
‘Dat is wel mogelijk,’ sprak de leraar. ‘Maar gij weet ook, dat de Heere Abraham
in de plaats van zijn zoon voorzag van een offer. Indien de wil des Heeren mij
aldus geopenbaard werd, zou ik er in berusten.’
Bij dit antwoord gevoelde Lorentzen, dat hij, om het doel zijner zending te
bereiken, moest blijven aanhouden en de geliefde leraar nog meer de zorg voor
de gemeente op het hart had te binden, en daarom haastte hij zich te zeggen:
‘Hebben dan de smekingen en tranen van uw kudde voor het behoud van hun
herder, hun geestelijke vader en vriend, geen waarde bij u? Geeft God niet een
teken in de duizenden tranen, die alreeds geschreid zijn, alleen bij de gedachte,
dat gij mogelijk van ons zou heengaan?’
(Wordt vervolgd)

Zingt u/jij mee?
D.V. zaterdag 16 maart hoopt de zangcommissie van onze gemeente een
psalmzangavond te organiseren in de Eben-Haëzerkerk. De avond begint om
19.30 uur, de kerk is open om 19.15 uur. Rond 21.00 uur hopen we de avond af
te sluiten. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken in het
verenigingsgebouw.
De avond zal worden opgeluisterd door de medewerking van Psalmzangkoor
Tehilla uit Alblasserdam. Dit koor staat onder leiding van Gerard de Wit. De
meditatie wordt verzorgd door onze eigen predikant, ds. D. Zoet. De opbrengst
van de collecte zal bestemd worden voor het diaconaal gastenhuis de Oase.
We nodigen u en jullie van harte uit om deze avond met ons mee te zingen!

