DE KERKBODE
Jaargang 40, nr. 19 – 21 maart 2019

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

 Meditatie
De Plaatsbereider
“Ik ga heen om u plaats te bereiden.” Johannes 14 : 2c
Deze woorden spreekt de Heere Jezus tot Zijn discipelen. De Heere bereidt
hen voor op Zijn heengaan tot de Vader en gaat hen vooraf onderwijzen. “Uw
hart worde niet ontroerd”. Ja, dat kan zo gemakkelijk gebeuren. Zij verkeren in
Zijn nabijheid. Gaan dagelijks met Hem om. Zij willen wel, dat dit zo blijft, maar
dat kan niet. Dat gaat straks voorbij. Zijn weg loopt uit op de dood, op de
kruisdood. En na de opstanding zal Hij na enige tijd heengaan naar Zijn Vader.
En daarom: “uw hart worde niet ontroerd”, als Ik deze weg zal gaan. “Gijlieden
gelooft in God, gelooft ook in Mij”. Zij geloven in God. Dat is een voorrecht. Zij
geloven, dat Hij de gezondene des Vaders is. Maar nu moeten zij ook in Hem
geloven, nl. in Zijn werk. Hij gaat heen om plaats te bereiden, maar voor alle
dingen is Hij de grote Plaatsbekleder. Wat wil dat zeggen? Wel, wij zijn niet op
onze plaats blijven staan in het paradijs. De band met God hebben wij door de
zonde doorgesneden en nu is onze plaats buiten het paradijs, dit is buiten God.
Nu is onze plaats in de gevangenis, waar boven geschreven staat: onder het
oordeel van de dood en van de verdoemenis.
Dat zijn zwaar geladen woorden. Inderdaad. En vele mensen nemen deze
woorden op de lippen, zonder er in de verste verte ook maar iets van te
gevoelen of te doorleven. Wat zou het daarentegen een weldaad zijn, wanneer
we daar iets van mochten inleven. Dat we een welgevallen krijgen aan de
straffen onzer ongerechtigheid. Te mogen uitroepen: “Heere, dat heb ik
verdiend”. Dat we dat oordeel mogen aanvaarden. Dan is er bij ons vandaan
geen uitzicht meer: reddeloos, radeloos, voor eeuwig verloren.
Maar nu zegt Christus: “geloof ook in Mij”, nl. in Mijn werk. Hij is de
Plaatsbekleder. Hij gaat staan in de plaats van doemschuldige zondaren. Hij
gaat de vloek wegdragen, door een vloek te worden. “Een opgehangene is
Gode een vloek”, Deuteronomium 21 : 23. Hij daalt af naar de hel. Om Zijn volk
onder die vloek vandaan te halen. Hij haalt hen uit het modderig slijk van de
zonde en stelt hen naast prinsen en wereldgroten. “Want met één offerande
heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden”. Hebreeën 10
: 14.
“Gelooft ook in Mij”. Hij doelt hier op Zijn Borgwerk. Ik ga met Mijn offer tot de
Vader. Het offer waar de Zoon op Goede Vrijdag uitroept: “Het is volbracht”. En
de Vader spreekt Zijn amen er over uit in het scheuren van het voorhangsel
van boven naar beneden. “Deze is Mijn geliefde Zoon, in Dewelke Ik mijn
welbehagen heb, hoort Hem”. In Christus toegang tot de Vader voor zondaren.
De troon van het gericht verandert in een troon van de genade. Verzoening
door voldoening in een weg van recht en bloed!
Met dat offer ga Ik naar Mijn Vader. Als Plaatsbekleder niet alleen, maar ook
als Plaatsbereider. “Ik ga heen om u plaats te bereiden”. Hoe moeten we dit
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verstaan? Door Zijn offer is er toch vrijspraak van schuld en straf en recht op
het eeuwige leven? Nu kunnen zondaren toch naar de hemel? Zeker, maar
Christus moet ook de plaatsen bereiden. Als iemand logés ontvangt, richt hij de
kamer van te voren in, opdat hij straks geschikt zal zijn voor de gasten. Zo gaat
Christus plaats bereiden.
Het zijn de plaatsen voor die in Hem geloven. Hij maakt hen geschikt voor de
hemel en de hemel voor hen. Asaf spreekt er van ”Gij zult mij leiden door Uw
raad, en daarna zult Gij Mij in heerlijkheid opnemen”. Psalm 73 : 24. Christus
volvoert Zijn raad in de harten van gelovigen. Hier op aarde kennen zij in
meerdere of mindere mate het beginsel van de eeuwige vreugde. Op de
leerschool van de Heilige Geest leren zij daar de grond uit verliezen. Zij leren
zalig te worden door een Ander, nl. Jezus Christus. “Alle roem is uitgesloten”.
Op Zijn tijd, als zij rijp zijn geworden voor de hemel, neemt Hij hen op in Zijn
heerlijkheid. Dan nemen ze hun plaats in de hemel in. Een rechtmatige plaats.
Door Christus bereid en verdiend. Daar zingen zij eeuwig van Gods
goedertierenheen. Daar roepen zij in heilige verwondering: “Gij hebt ons Gode
gekocht met Uw bloed”. Wat zij op aarde in beginsel hebben geleerd, mogen zij
in hun hemelse woning volmaakt doen. Mogen…. ze kunnen niet anders! Het is
een wonder voor hen, dat de Heere uit genade die plaats voor hen bereid
heeft!
“Ik ga heen om u plaats te bereiden”. Christus stuwt de wereldgeschiedenis
naar het einde. Als alle plaatsen bereid zijn, komt Hij weder. Op de wolken des
hemels. Op de jongste dag.
De vraag komt als vanzelf boven: bereidt Christus ook voor u een plaats? Of
maakt u zich om de hemel niet druk? Of liever gezegd: om de God van de
hemel? Dan bent u nog in de staat van het ongeloof. Misschien leeft u vanuit
een verondersteld geloof. Dat is ook mogelijk. Vooral nu we leven in een tijd
waarin het geloof veralgemeend wordt. Ook dan staat u er buiten. Leef zo niet
verder. Noch in ongerechtigheid, noch in eigengerechtigheid! Val Hem te voet
en Hij zal u Zijn wegen leren. Deze weg te aanvaarden, dat uw plaats is in de
eeuwige rampzaligheid. Dat is de weg naar de troost! Als wij onze plaats, die
we verdiend hebben leren innemen komt er plaats in ons leven voor de grote
Plaatsbekleder: Jezus Christus.
Zalig de mens, die leven mag uit het geloof: mijn plaats wordt bereid. De
laatste vijand, die teniet gedaan moet worden, is de dood. De Heere kan echter
de vreze des doods wegnemen en over dood en graf doen heen zien, omdat zij
niemand zien dan Jezus alleen. Daar zal God zijn alles in allen. “Zo zal de
heerlijkheid der vromen, op ’t luisterrijkst tevoorschijn komen”.
Wijlen ds. P. Beekhuis (1935-1993)
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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 24 maart
9.30 uur:
Ds.D.Heemskerk, Nieuw Milligen
18.30 uur:
Ds.D.Heemskerk
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Woensdag 27 maart
19.30 uur:
Ds.D.Zoet, bijbellezing
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 31 maart
9.30 uur:
Ds.D.Zoet
18.30 uur:
Ds.D.Zoet
pCollecten: 1 pastoraat, 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:
Zondag 31 maart: Preekbespreking
Aanvang 14.30 uur
Dinsdag 2 april:

Kerkenraadsvergadering
Aanvang: 19.30 uur

 Uit de pastorie
Verjaardag
Afgelopen dinsdag, 19 maart, mocht mijn vrouw haar 46e verjaardag gedenken.
We zijn verblijd en verwonderd dat zij opnieuw door de Heere werd gespaard
en bewaard. Mede namens mijn vrouw wil ik u heel hartelijk dankzeggen voor
de vele blijken van medeleven die zij heeft ontvangen. We bidden dat de Heere
haar ook in het nieuwe levensjaar tot een God van nabij zal zijn.
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Voor u gelezen - biddag
Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten, in alles door bidden en
smeken, met dankzegging bekend worden bij God (Filippensen 4:6).
“Wij zijn geen ijzeren mensen, dat wij niet door verzoeking zouden beroerd
worden. Maar dit is de verlichting en ontlading: dat wij alles wat ons benauwt,
leggen of ontladen in de schoot des Heeren. (…) Degenen die hier- en
daarheen omzien naar ijdele vertroosting van de wereld, lijken wel wat
verlichting te krijgen. Maar er is maar één zekere haven, namelijk dat men op
de Heere steunt.”
(Joh. Calvijn)
Voor u gelezen - nabetrachting
“Er zijn drie stappen waarin wij Christus moeten navolgen.
(1)
In heiligheid,
(2)
in nederigheid
(3)
en in liefde
(1) In heiligheid. Hij was heilig in Zijn leven en wandel. ‘Wie van u overtuigt Mij
van zonde?’ Joh. 8:46. Hij was ‘voor ons tot zonde gemaakt’, en toch kende Hij
de zonde niet, 2 Kor. 5:21. Zelfs de duivelen beleden Zijn heiligheid, Luk. 4:34:
Wij kennen U, ‘Wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods’. O, wees dan heilig, zoals
Christus heilig is. Volgt Zijn voetstappen na. In het heilig sacrament van het
Avondmaal hebben wij een beeld van de dood des Heeren, 1 Kor. 11:26. En in
een heilige wandel geven wij een beeld van Zijn leven.
De heilige olie waarmee de vaten des heiligdoms ingewijd werden, was uit de
allerzuiverste ingrediënten bereid, namelijk mirre, kaneel, kalmus, kassie en
olie van olijfbomen, Ex. 30:23. Ze was een zinnebeeld van die heiligheid, welke
op de Godzaligen rust, wanneer hun hart en leven gezalfd is met de heilige olie
van de Geest. Heiligheid des levens is het sieraad van het Evangelie dat de
godsdienst in aanzien brengt. Sozomenus merkt op, dat het godvruchtige leven
van een arme gevangen christin er een koning en zijn hele gezin toe bewoog
om de christelijke godsdienst te omhelzen.
Hoe wordt, daarentegen, de dienst van God verduisterd en Zijn eer begraven
door die mensen, die voorgeven dat zij de hemel verwachten en intussen niets
van de hemel in of aan zich hebben. Als er licht in de lantaarn is, dan zal het
naar buiten schijnen. Is er genade in het hart, dan zal ze zich in een heilige
wandel openbaren.”
(Th. Watson)
Voor jou gelezen
Een jonge predikant die, na een ernstig ziekbed van zijn vrouw, haar door de
dood moest missen, was hierdoor totaal verslagen en kon zelfs ’s zondags niet
meer voorgaan in zijn gemeente, zo was hij overmand door verdriet. In zijn
beleving was God dood. Hoe zou hij ooit over deze God dan nog in de termen
van liefde kunnen spreken!
Op een dag, het was een koude winterdag en er was die nacht een flink pak
sneeuw gevallen, liep hij weer eens op de begraafplaats naast de kerk. Naar
het graf van zijn pas overleden vrouw. De steen was bedekt met een laag
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sneeuw en het opschrift onleesbaar. Wat hem nog meer deed gevoelen zijn
vrouw kwijt te zijn. Zijn koude hart werd er nog kouder van. Vlak bij zijn voeten
lag een afgewaaide tak. Hij pakte die op en begon met deze tak op de
ondergesneeuwde grafsteen de sneeuw te schrijven.
Ineens werd hij gestoord. Elsje, het dochtertje van de koster, kwam al
huppelend door de sneeuw heel blij naar hem toe en zoals een kind spontaan
kan zijn, zei ze: ‘Dag dominee, wat bent u aan het doen? O, ik zie het al, u
schrijft in de sneeuw’. Nu had de predikant net het woord ‘God’ in de sneeuw
op de steen geschreven, Elsje ging spontaan verder, ze zei: ‘U hebt het woord
‘God’ geschreven, ik weet wat u wilt gaan schrijven, mag ik het afmaken
dominee?’
De predikant keek wat verbouwereerd naar het meisje, maar gaf haar toch de
tak en zij ging door haar knietjes en begon heel ijverig met het puntje van haar
tong uit de mond de woorden die zij dacht dat de dominee wilde schrijven af te
maken. Ze schreef aansluitend op het woord ‘God….is liefde!’
De predikant werd als door de bliksem getroffen bij het lezen van deze
spontaan geschreven woorden. Zijn steenkoude hart werd op dat moment zo
overstelpt door Gods liefde. Hij had heel andere woorden in gedachten om in
de sneeuw te schrijven, niet God is liefde, nee, verre van dat, maar God is
dood! Want zo voelde het in zijn hart en nu gebruikte de Heere dit jonge kind
om hem Zijn liefde te geven en zo werd Psalm 8 bevestigd: ‘Uit de mond der
kinderen en zuigelingen hebt Gij U sterkte gegrondvest!’
Ken jij deze God ook al, door de Heere Jezus Christus?
Tenslotte
Geliefde gemeente, wat was de Heere afgelopen Avondmaalszondag mild en
goed door het bloed van Zijn Lam zo rijk te laten druppen in ons midden. Hij
riep en bracht Zijn kinderen aan Zijn heilige tafel. Want Hij verlangde ernaar om
hen daar te ontmoeten en te onthalen op hartversterkende spijs en drank. God
in Christus wilde gemeenschap oefenen met de Zijnen. Hij wil hen steeds weer
én steeds meer leren leven uit het volbrachte Borgwerk van Christus. Zo zagen
we dat Hij zorg draagt voor Zijn werk en eigen eer.
Als u en jij de kracht van het bloed van het Lam nog niet kent, o zoek dan dat
bloed toegepast te krijgen aan uw en jouw hart. Nóg laat de Heere het weten
dat Hij onze ondergang niet zoekt, maar ons eeuwig behoud. Nóg gaat Gods
welbehagen gelukkiglijk voort door de hand van Christus. Als Zijn ziel Zich tot
een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien.
Vorige week mochten we in het midden van de week samenkomen in Gods
bedehuis voor de jaarlijkse Biddag. Een dag van afzondering. Om alle noden
en zorgen voor tijd en eeuwigheid aan de Heere bekend te maken. De
prediking ging uit naar aanleiding van Jona 2: ‘Jona’s gebed uit het ingewand
van de vis’ en Filippensen 4: 6 en 7: ‘Een leven in heilige onbezorgdheid.’
Verschillenden hebben gevraagd wanneer de afscheidsdienst zal zijn. In de
afgelopen weken zijn daar afspraken over gemaakt. Afscheid van u en jou te
nemen, zal niet meevallen. En dat is, zo weet ik, wederzijds. Gods wegen zijn
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echter hoger dan onze wegen en Zijn gedachten dan onze gedachten. Hij weet
het beste wat goed is voor u, voor ons en voor de gemeente van Garderen. Het
is de bedoeling dat de dienst waarin we afscheid van u en jou nemen zal
plaatshebben op zondag 7 juli in de avonddienst. In die week zullen we dan
naar verwachting verhuizen. Om op zaterdag 13 juli te worden bevestigd en
intrede te doen. Dit alles onder de condities van Jakobus. En u begrijpt dat er
nog nadere gegeven zullen volgen.
Het is voor ons allen een onrustige periode. Voor een domineesgezin valt het
niet mee om steeds weer naar een andere plaats te moeten. Mogen we
gemeente ook nu van u vragen om voor ons te bidden. Voor mij, maar ook voor
mijn vrouw en de kinderen. Maar gemeente, ook u vergeten we niet in onze
voorbede. Dat de Heere ook blijvend aan u en jullie allen zal gedenken naar de
trouw van Zijn verbond. Het heeft ons goed gedaan te mogen merken dat er
door de Heere vanuit het Woord banden zijn gelegd en gegroeid in de achter
ons liggende jaren. En die banden zullen niet breken. De Heere zij u en ons
allen in Christus een God van nabij. En Hij geve dat we de komende tijd nog
gezegende zondagen uit Zijn hand mogen ontvangen.
Weest allen Gode bevolen en ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Mede namens mijn vrouw, en onze kinderen,
uw ds. D. Zoet

 Uit de kerkenraad
Bediening Heilig Avondmaal
Voorbereiding heeft plaatsgevonden op zondag 3 maart jl. De prediking was
naar aanleiding van Exodus 12: 5-7 ‘Gij zult een volkomen lam hebben een
mannetje, een jaar oud; van de schapen of van de geitenbokken zult gij het
nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot den veertienden dag deze
maand; en de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen
twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide
zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in dewelke zij het eten zullen.
Het thema van de preek was: De voorbereiding op het pascha. De prediking
bestond uit de volgende punten:
1. De vereisten van het offerlam;
2. De afzondering van het offerlam;
3. Het slachten van het offerlam.
Zondagmorgen 10 maart stond de Dis van het Nieuwe Verbond aangericht. De
prediking vond plaats naar aanleiding van Exodus 12: 8-9 ‘En zij zullen het
vlees eten in denzelven nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde
broden; zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook
geenszins in water gezoden; maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn
schenkels en met zijn ingewand.”
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Het thema van de preek was: O, dierbaar Lam van God. De prediking bestond
uit de volgende punten:
1. Het lam in het vuur bereid;
2. Het lam door het geloof gegeten;
3. Het lam met de toespijs gesmaakt;
4. Het lam in gemeenschap genoten.
Zondagavond 10 maart was er een dienst van nabetrachting en dit vond plaats
naar aanleiding van Exodus 12: 24-28 ‘Onderhoudt dan deze zaak, tot een
inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal geschieden
als gij in dat land komt dat u de HEERE geven zal, gelijk Hij gesproken heeft,
zo zult gij dezen dienst onderhouden. En het zal geschieden wanneer uw
kinderen tot u zullen zeggen: Wat hebt gij daar voor een dienst? Zo zult gij
zeggen: Dit is den HEERE een paasoffer, Die voor de huizen der kinderen
Israëls voorbijging in Egypte, toen Hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen
bevrijdde. Toen boog zich het volk en neigde zich. En de kinderen Israëls
gingen en deden het gelijk als de HEERE Mozes en Aäron geboden had, alzo
dezen zij.
Het thema van de preek was: Het sacrament van het oud testamentische en
nieuw testamentische pascha. De prediking bestond uit de volgende punten:
1. Genieting van dit sacrament;
2. Gehoorzaamheid aan dit sacrament;
3. Onderwijzing door dit sacrament;
4. Vermaning door dit sacrament.
De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.
Zaterdag 6 april: Geen Doopzitting
In de achterliggende tijd hebben er geen afkondigingen plaatsgevonden van
geboorte van kinderen. Gelet hierop komt de aanstaande doopzitting van 6
april te vervallen. Dit betekent dus ook dat er op 7 april niet de bediening van
het heilig sacrament van de Doop zal plaatsvinden. De eerst volgende
doopzitting is nu 1 juni.
Scriba

 Algemene berichten
Gezocht schoonmaakvrijwilliger en BHV-er
Wie wil er mee gaan draaien in het rooster voor BHV-er tijdens de
kerkdiensten we zoeken iemand met het diploma BHV of EHBO om ons team
te versterken.
Ook zijn wij op zoek naar een schoonmaakvrijwilliger voor de maandagmorgen
eens in de 7 weken en invallers die we kunnen benaderen als we iemand te
kort komen.
Voor vragen kunt u ons altijd bellen: tel 0187-682588.
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Verkeerde jas
Op de contactmiddag van 5 maart jl is er waarschijnlijk een verkeerde jas
meegenomen.
Er is een zwart suède korte jas van het merk Digel blijven hangen.
Ik had een donker blauwe korte jas, geen suède, van de zelfde maat 56 met
een merkembleempje buiten op de mouw
boven de elleboog.
Gaarne uw reactie naar tel. 681620 of 0619700425.
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

 Onze leden
Ledenadministratie
Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die
leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven
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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,
Vrijdag 22 maart is er weer club. Deze avond gaat het over Hand 28: “Een
wonder op Milete”. Na de pauze gaan we iets leuks maken.
We hopen jullie weer allemaal te zien.
Jongensclub ‘Benjamin’
Ha jongens,
Op vrijdag 22 maart is er weer jongensclub.
We beginnen om 19.00 uur in Eben-Haëzer en de vertelling gaat over Daniël.
Omdat het de laatste avond van het seizoen is gaan we na de pauze op een
andere locatie iets leuks doen. We zullen dan waarschijnlijk niet om 21.00 uur
terug zijn bij Eben-Haëzer. Neem allemaal een zaklamp mee!
Op zaterdag 30 maart 2019 is alweer de slotdag! Zoals gebruikelijk wordt dan
de landelijke appèldag van de HHJO gehouden. Het thema is “Zorg voor
elkaar!”. We verzamelen om 08.30 uur bij Eben-Haëzer, waar we gezamenlijk
met de andere clubs de dag zullen openen. Vervolgens vertrekken we per auto
naar Sommelsdijk. Na afloop willen we lekker gaan gourmetten. We sluiten de
dag af om ± 15.30 uur.
Vanwege de voorbereidingen willen we graag weten of jij ook naar de slotdag
komt. Je kunt je hiervoor opgeven door een appje of een sms’je te sturen naar
06-52223608.
Opgeven kan t/m vrijdag 22 maart 2019.
We hopen op veel aanmeldingen!
Meisjesclub ‘Mirjam’
Hoi meiden,
Vrijdag 29 maart hopen we de laatste clubavond te hebben. Wij vonden het
elke keer heel fijn om met jullie te luisteren naar Gods Woord en daarna iets
gezelligs te doen. Wat jammer dat het clubseizoen alweer bijna om is! Het gaat
deze laatste clubavond over 'De lofzang in de hemel' (Openbaring 4:8-11; 5:814). Wat we er na gaan doen, is nog even een verrassing.
Verder herinneren we jullie aan: D.V. zaterdag 30 maart Kinderappeldag en
clubuitje. En jullie komen toch ook D.V. vrijdag 12 april naar Eben-Haëzer voor
de afsluitingsavond, welkom vanaf 19.15 uur!
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Jeugdvereniging ‘Daniël’
Zondag 31 maart is er weer jeugdvereniging in Eben-Haëzer. Dominee Zoet
hoopt deze middag preekbespreking met ons te houden over de preek van
zondagochtend 31 maart. De JV-middag zal beginnen om 14.30 uur. Kom jij
ook? Je bent van harte welkom!
Zaterdag 13 april hopen we als JV een activiteit te organiseren. Eerst willen we
met elkaar wat gaan eten en vervolgens willen we naar het strand gaan. Hier
willen we een kampvuur aanleggen en spellen met elkaar doen. Klinkt goed
toch? Meld je dan aan om gezellig mee te gaan! Meer informatie volgt nog.
Mannenvereniging ‘Agur’
Op maandag 1 april wordt een inleiding gehouden over: 2 Petrus 2 vers 18 t/m
25.
Het thema is: ”De verdienste en de les van Christus' lijden”.
U bent van harte welkom om deze avond met mannen uit de gemeente te
overdenken wat uw Schepper u wil onderwijzen. Beseft u, dat dit niet
vanzelfsprekend is? We zien uit naar uw komst.
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Op maandag 1 april hopen wij weer te vergaderen. We behandelen dan
Bijbelstudie 11 "Mozes sterft en de verheerlijking op de berg". Dit naar
aanleiding van Deuteronomium 34:1-12 en Lukas 9:28-36. Iedereen is weer
hartelijk welkom van 19.30 tot 21.30 uur. Willen jullie ook gelijk dinsdag 9 april
noteren dan is er de gezamenlijke Paasviering samen met de ochtendvrouwenvereniging de aanvang is 9.15 uur.

 Commissie verenigingswerk
Afsluitingsavond verenigingsseizoen
Het einde van het verenigingsseizoen is alweer
bijna in zicht! Dit jaar hebben de verenigingen
weer veel verschillende acties gehouden om geld
op te halen voor het goede doel, namelijk stichting
Friedensstimme. Stichting Friedensstimme staat
dit jaar al 40 jaar voor ondersteuning van
christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun
evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt
honderd evangelisten in staat om zich volledig aan
evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen
van lectuur en middelen voor vervoer.
Op deze afsluitingsavond zal er een spreker komen van stichting
Friedensstimme die ons nog meer zal vertellen over deze stichting. Ook willen
we doormiddel van een spel het bedrag bekend maken!
U/JIJ KOMT TOCH OOK?
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Datum:
Locatie:
Aanvang:

D.V. vrijdag 12 april
verenigingsgebouw Eben-Haëzer
19.30 uur (vanaf 19.15 uur inloop met koffie/thee/fris)

 Activiteitencommissie kerkbouw
Paasbroodactie
Zaterdag 13 april hopen we weer onze jaarlijkse paasbroodactie te houden,
ook dit jaar weer in samenwerking met Bakkerij Dam. Mogen we ook deze keer
weer op u rekenen? Voor verdere informatie verwijzen we u naar de flyer
achterop deze kerkbode.
Boekenmarkt
Na het succes van vorig jaar zal er ook dit jaar bij de fam. Van Koppen een
boekenmarkt plaatsvinden. We hopen dit te doen op 1 juni.
Zomermarkt
We hebben gelukkig al een flink aantal aanmeldingen om te helpen bij de
zomermarkt zaterdag 20 juli maar we kunnen nog meer helpende handen
gebruiken. Opgeven kan via ons mailadres: ac.hhgouddorp@gmail.com of
even bellen naar tel. 06-16656049.
Mogen we op u/jou rekenen?
De innamedata van de 2e hands spullen zijn zaterdag 22 juni en 6 juli. We
vinden het heel fijn dat de fam. Bezuijen ook dit jaar weer hun loods
beschikbaar stelt om de spullen op te slaan. Vriendelijk verzoek of u buiten
deze dagen geen spullen wilt brengen of neerzetten!
Van al deze voornemens geldt natuurlijk D.V.

 Zendingscommissie ‘Onderwijst al de volken’
Roeping uit Cuba
Tijdens het bewind van de rooms-katholieke dictator Franco werden
protestanten in Spanje verdrukt. De Spaanse Evangelische Zending (SEZ)
betaalde losgeld voor gevangen protestanten en steunde hen later met Bijbels,
traktaten en Bijbelcursussen.
Het lectuur- en cursuswerk breidde zich uit naar andere Spaanstalige landen.
Maar het communistische eiland Cuba was moeilijk te bereiken. Inmiddels richt
de SEZ zich naast Spanje vrijwel helemaal op Cuba. Dat begon met deze brief
van een Cubaanse predikant:
“Ik denk dat dit misschien wel de eerste brief is die u uit Cuba ontvangt. Ik vond
uw adres in een boek dat me toegestuurd werd door Spaanse vrienden. Het

12

stimuleerde me om meer aan evangelisatie te doen en het maakte me hongerig
om meer te lezen uit de Bijbel en over Gods Woord.
In mijn land wordt absoluut geen christelijke lectuur verkocht. Sinds enige
weken echter – het is begonnen na het congres van de communistische partij –
heeft de regering toegestaan dat wij protestanten Bijbels en christelijke lectuur
uit het buitenland ontvangen. Dat was al 25 jaar verboden. Daarom schrijf ik u
deze brief.
We hebben geen andere mogelijkheden dan om u vriendelijk te verzoeken om
ons te helpen in deze grote armoede. De Heere heeft gezegd: ‘Die zich des
armen ontfermt, leent de Heere, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden.’
Spreuken 19:17
Ik bid dat de Heere uw vrijgevigheid met honderd procent zal vergelden. Wilt u
voor ons bidden dat het goede zaad vruchten zal voortbrengen in de harten
van Cubanen?”
Meer weten? www.sez.st

 Puzzelhoekje
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Het bloed van het Lam van God
Dit keer geen verhaal, maar een heel mooi gedicht. Het is soms best moeilijk
geschreven, maar vraag dan maar aan papa of mama of die het je uitlegt!
In de nacht, toen ‘t volk van Israel
uit het diensthuis werd gevoerd,
lag een knaapje ziek terneder,
‘t hoofd bewonden, ‘t hart ontroerd

‘t Uur van middernacht kwam nader;
daar waakt uit zijn diepe slaap
plots de knaap op: “O, mijn vader,”
Kermt hij, “dacht u aan ‘t gebod?

Naast zijn bedsteê zat zijn vader,
diep bewogen .., ‘t was zijn zoon.
‘t Was zijn oudste, die daar neerlag.
Vaders trots en moeders kroon!
Hete koortsgloed gloeit door d’ ad’ren;
en de koorts steeg altijd weer,
en al zwakker werd de lijder,
haast was er geen hope meer.

Is het bloed wel aan de deurpost?
als straks d’ Engel komt voorbij,
mist het bloed …, hij zou mij doden,
mij wegscheuren van uw zij.”
“Wees maar stil” was ‘t kalme
antwoord,
“Ik droeg het op aan onze buur
‘t bloed daar buiten aan te brengen
tegen ‘t middernacht’lijk uur.”

Vader had bijna vergeten
‘t bloed als teken van ‘t verbond
aan de deurpost aan te brengen,
schoon Gods mond het had verkond’.

Dankbaar lei de knaap zich neder;
nochtans blijkbaar niet voldaan,
want onrustig sliep hij weder,
werd weer wakker, zeer ontdaan.
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Angstig vroeg hij: “Lieve vader,
wat u zeide, is dat waar?
Is het bloed wel aan de deurpost,
‘t teken van ‘t verbond, wel daar?”
“Kind”, sprak vader, “leg je neder,
wees toch rustig, hoor mij aan:
‘k zag het bloedig teken glanzen
bij het zilver licht der maan.”
Dit bracht ‘t arme kind tot zwijgen.
Doch maar even … ‘t Waakt weer op.
‘t Woelt en woelt, kermt en kreunt
maar,
Gauw stijgt d’ onrust tot de top.
’t Zal aanstonds twaalf uur zijn.
Angstig ziet hij naar de deur …
En hij wil, maar durft niets zeggen;
van ‘t gelaat wijkt alle kleur.
Eind’lijk vat hij moed en roept het,
schrééuwt het zijnen vader toe:
“Vader, vader, ‘t geldt mijn leven,
duld dat ik één vraag nog doe!
Laat mij zien, ik moet het weten
dat het bondsbloed niet ontbreekt.
‘k Bid u: laat ik m’ overtuigen,
‘t is uw zo ziek kind, die ‘t smeekt!”
En de vader, die zijn buurman
op zijn woord steeds had vertrouwd,

moet bemerken, dat hij vrucht’loos
op een schepsel had gebouwd
‘t Was wel laat, maar niet té laat nog
om te doen wat God beval;
om het bondsbloed aan te brengen
dat behoud’nis brengen zal.
Vader grijpt een bundel hysop,
doopt die in het bloed van ‘t lam,
en bestrijkt daarmee de deurpost,
was gereed, eer d’ Engel kwam.
En het knaapje werd behouden,
naar de ziel en lichaam beî.
En de ouders riepen dankend:
“Dat de Heer’ geprezen zij!”
Vrienden, is het bloed van Christus,
aan de deurpost van uw hart?
‘t Bloed van Hem, Die zondaars nodigt,
Vreugde brengt in plaats van smart?
‘t Bloed, dat reinigt van de zonde.
Van de zonde, klein en groot?
‘t Bloed van Hem, Die licht in duister,
leven wekt, zelfs uit de dood
Rust niet, als dat Joodse knaapje
voor gij ‘t bloed gesprenkeld weet
aan de deurpost uwer ziele;
tot de Borg uw schulden kweet.

Puzzel 969
Deze puzzel is een soort paardensprong. Begin bij de letter van de opgave, en
volg de pijlen. Bij welke letter kom je dan uit? Vul die in bij het juiste cijfer
hieronder, dan ontstaat een zin
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

H↓↓←
B→↑↑
V←↑↑
R←↓←
X↓←↑
A←↑↑
G→↑→
T↑←←
V↓↓→
C→↓↓
H↓←↓
P→↓→
Y←↓←

Q

H

E

P

N

S

E

X

C

D

R

D

Z

F

H

V

T

L

W

I

E

G

Z

Y

A

O

J

S

M

A

B

O

T

G

U

K

Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bonusvraag: Weet je ook waar in de Bijbel deze tekst staat?
Eindantwoorden
966: terugkomst
967: 3, 6, 2, 1, 4, 5
Inleveren: Puzzels 968 en 969 voor D.V. 4 april 2019

 Hans Egede – de apostel der Groenlanders
Door E. Gerdes 1821-1898

HOE HANS EGEDE ALS ZENDELING NAAR GROENLAND GING
‘En tellen wij ook niet mee?’ voegde Elisabeth er bij, die zich niet langer
bedwingen kon, ‘uw arme kinderen en uw vrouw, die het zouden besterven, als
zij met u gingen naar dat land van ijs …. en uw Paulus, die zeker de lange
zeereis niet zou overleven – en uw bloedverwanten, die zonder u zullen
omkomen? Zijn dat geen offers, door God voorzien? Heeft God u niet aan mij
geschonken? Gaf Hij ons niet onze kinderen? Vertrouwde Hij u deze gemeente
niet toe, om ze als een trouwe herder te weiden? Wat drijft u van hier? Nood, of
zorg, of ondankbaarheid, of tegenstand, of vijandschap? Ieder bemint u hier.
Zijn niet de banden, die u aan ons en aan de gemeente verbinden, door God
zelf gelegd?’
De predikant was zeer aangedaan! Hij wendde zich af en sprak zachtjes de
woorden van de apostel Paulus: ‘Wat doet gij, dat gij zo weent en mijn hart
week maakt?’
‘Man!’ riep de predikantsvrouw, ‘gij moet hier blijven!’
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‘Dominee,’ herhaalden de dorpelingen, als uit één mond, ‘gij moet bij ons
blijven. Wacht in lijdzaamheid op de Heere.’
De predikant werd ontroerd. ‘Dat is wonderlijk,’ riep hij uit. ‘Met dezelfde
Schriftwoorden, die eenmaal tot mij kwamen, neemt gij mij opnieuw gevangen.
Het zij zo. Ik wil nog eens terugtreden. In deze zaak wil ik uw verzoek
aannemen, als een offer, door de Heere beschikt. Maar weest verzekerd: als
de Heere mij ten derde male roept, dan zal ik gaan en mij niet langer laten
weerhouden.’
‘De wil des Heeren geschiede!’ antwoordden de mannen met eerbied en bogen
het hoofd. ‘De wil des Heeren geschiede,’ herhaalde Elisabeth, terwijl zij de
kleine Paulus teder aan haar boezem drukte.
(Wordt vervolgd)

Maasheimverkoping
Op D.V. zaterdag 11 mei 2019 hopen we van 10.00 tot 16.00 uur weer een
grote verkoping te houden aan de Groeneweg in Puttershoek. De verkoping
bestaat uit circa 90 kramen. En natuurlijk is er weer volop eten en drinken
verkrijgbaar.
Dit jaar hopen we opnieuw een Amerikaanse Veiling te houden. En verder
worden diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd rondom het thema
“Israël, het land van de Bijbel.” Denk bijvoorbeeld aan eten en drinken,
gebruiksvoorwerpen en gehandicaptenzorg.
Nieuwsgierig geworden naar de precieze invulling van de activiteiten? Houdt u
onze website goed in de gaten: www.maasheim.nl
Van harte welkom!
Stichting Adullam Comité Puttershoek
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Paas- en krentenbroodactie
U kunt weer heerlijke paas- en krentenbroden bestellen!
De opbrengst is bestemd voor de renovatie van het
verenigingsgebouw van de HHG Ouddorp.
Wij doen dit in samenwerking met Dam Brood en Banket.
U kunt kiezen uit de volgende producten:
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Krentenbrood
Krentenbrood
Krentenbrood
Krentenbrood

800 gram
800 gram
1200 gram
1200 gram
1600 gram
1600 gram
800 gram
800 gram
1200 gram
1200 gram

Zonder spijs
Met spijs
Zonder spijs
Met spijs
Zonder spijs
Met spijs
Zonder spijs
Met spijs
Zonder spijs
Met spijs

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.60
8.60
11.50
13.00
15.00
17.00
5.50
6.50
8.00
9.50

U kunt bestellen door onderstaand strookje in te leveren bij:
Duinkerkerweg 2a
Uw bestelling kan ook telefonisch of per mail worden doorgegeven
aan: 0187-682194 / ac.hhgouddorp@gmail.com

Bestellingen kunt u afhalen in Eben-Haëzer op
D.V. zaterdagmorgen 13 april van 9:30 tot 11.00 uur.
Ook thuisbezorgen is mogelijk!
Bestellingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven op
D.V. maandag 8 april 2019.
Naam:_______________________________________________________
Adres:_______________________________ Tel.nr:__________________
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:

…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Krentenbrood
Krentenbrood
Krentenbrood
Krentenbrood

800 gram zonder spijs
800 gram met spijs
1200 gram zonder spijs
1200 gram met spijs
1600 gram zonder spijs
1600 gram met spijs
800 gram zonder spijs
800 gram met spijs
1200 gram zonder spijs
1200 gram met spijs

afhalen/bezorgen
(Doorstrepen wat niet
van toepassing
17is)

