 Uit de Bijbel
Psalm 9
1 Een psalm van David, voor den
opperzangmeester,
op
Muthlabben.
2 Ik zal den HEERE loven met mijn
ganse hart; ik zal al Uw wonderen
vertellen.
3 In U zal ik mij verblijden, en van
vreugde opspringen; ik zal Uw
Naam psalmzingen, o Allerhoogste!
4 Omdat mijn vijanden achterwaarts
gekeerd, gevallen en vergaan zijn
van Uw aangezicht.
5 Want Gij hebt mijn recht en mijn
rechtszaak afgedaan; Gij hebt
gezeten op den troon, o Rechter,
der gerechtigheid.
6 Gij hebt de heidenen gescholden,
den goddeloze verdaan, hun naam
uitgedelgd, tot in eeuwigheid en
altoos.
7 O vijand! zijn de verwoestingen
voleind in eeuwigheid, en hebt gij de
steden
uitgeroeid?
Hunlieder
gedachtenis is met hen vergaan.
8 Maar de HEERE zal in
eeuwigheid zitten; Hij heeft Zijn
troon bereid ten gerichte.
9 En Hij Zelf zal de wereld richten in
gerechtigheid, en de volken
oordelen in rechtmatigheden.
10 En de HEERE zal een Hoog
Vertrek zijn voor den verdrukte, een
Hoog Vertrek in tijden van
benauwdheid.
11 En die Uw Naam kennen, zullen
op U vertrouwen, omdat Gij,
HEERE,
niet
hebt
verlaten
degenen, die U zoeken.

12 Psalmzingt den HEERE, Die te
Sion woont; verkondigt onder de
volken Zijn daden.
13 Want Hij zoekt de bloedstortingen, Hij gedenkt derzelve; Hij
vergeet het geroep der ellendigen
niet.
14 Wees mij genadig, HEERE, zie
mijn ellende aan, van mijn poorten
des doods;
15 Opdat ik Uw gansen lof in de
poorten der dochter van Sion
vertelle, dat ik mij verheuge in Uw
heil.
16 De heidenen zijn gezonken in de
groeve, die zij gemaakt hadden;
hunlieder voet is gevangen in het
net, dat zij verborgen hadden.
17 De HEERE is bekend geworden;
Hij heeft recht gedaan; de
goddeloze is verstrikt in het werk
zijner handen! Higgajon, Sela.
18 De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle
godvergetende heidenen.
19 Want de nooddruftige zal niet
voor altoos vergeten worden, noch
de verwachting der ellendigen in
eeuwigheid verloren zijn.
20 Sta op, HEERE, laat de mens
zich niet versterken; laat de
heidenen voor Uw aangezicht
geoordeeld worden.
21 O HEERE! jaag hun vreze aan;
laat de heidenen weten, dat zij
mensen zijn. Sela.
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 Ter overdenking
Vertrouwen op God
En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat Gij, HEERE, niet hebt
verlaten degenen die U zoeken.
Psalm 9:11
DE AANLEIDING
In deze Psalm dankt David God. Hij is vervuld met grote vreugde en blijdschap.
Want de Heere heeft hem de overwinning gegeven. De vijand is verslagen. Dat
is voor hem een wonder. Een wonder van God. Daarom luiden de beginwoorden:
“Ik zal den HEERE loven met mijn ganse hart, ik zal al Uw wonderen vertellen.”
Toen het er hopeloos voorstond, nam de Heere het voor Zijn volk op. Hij is een
Hoog Vertrek voor de verdrukte. Een toevlucht in tijden van benauwdheid. Gods
kinderen hebben hier op de wereld een machtige Helper. Hun Verlosser is sterk,
Heere der Heirscharen is Zijn Naam. Wat rijk als je mag weten wat je aan God
hebt.
UW NAAM
De Naam van God kennen, is niet anders dan God Zelf kennen. Lezer(es), die
kennis zijn wij allen in het paradijs kwijt geraakt. En dat door onze eigen schuld.
Daarom is het nodig bekend gemaakt te worden wie je bent. Eerst moeten we
onze eigen naam leren spellen, om ’s Heeren Naam te leren kennen. Hebt u uw
naam al beleden voor God? Ik ben zondaar, doelmisser?
In Zijn Naam maakt God zich bekend. Zegt Hij Wie Hij is in al Zijn deugden en
daden van recht en genade, van heiligheid en barmhartigheid. Hij heeft Zichzelf
samengevat voor zondaren, in de letters, die Hij aan Mozes heeft gespeld: “Ik
ben de HEERE.” Ik ben de Getrouwe, Ik ben, Die Ik ben en Ik blijf, Die Ik ben. Ik
ben de God van Mijn eed, en Mijn verbond. Elke deugd, elke volmaaktheid, alles
wat God van Zichzelf gesproken heeft, is opgesloten in de Naam van God.
Hij schreef Zijn Naam uit in de geschiedenis van het volk Israël. Hij ontvouwde
Zijn Naam in de dienst van de verzoening. En niet minder door middel van de
verkondiging van Zijn Woord door de mond van de profeten. De Psalmen zingen
Zijn Naam uit. Echter, God openbaart Zijn Naam vooral in het Evangelie. Daarin
spreekt Hij namelijk door de Zoon. Christus zei tegen Zijn Vader: “Ik heb Uw
Naam bekend gemaakt.” In Christus heeft God Zijn Naam ten volle
uitgeschreven. Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk.
Het gaat van God Zelf uit, dat bekendmaken van Zijn Naam. Het is naar Zijn
Goddelijk welbehagen. In de prediking van Christus, de Gekruisigde en de
Opgestane, maakt God zijn Naam ten volle bekend. Dat neemt niet weg dat het
echte kennen ervan een geheim is.
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KENNEN IN LIEFDE
Het echte kennen is door de kracht van het levende geloof in de ziel. Door geloof
aanschouwen wij God. Door geloof kennen wij God. Het is meer dan
verstandelijk weten dat God er is. Het gaat hier om een kennen met het hart. Het
is een kennen in liefde. Spurgeon zegt: “Met Zijn Naam te kennen, wordt ook
bedoeld de uit ervaring ontstane bekendheid met de eigenschappen van God,
welke even zovele ankers zijn, waaraan de ziel zich vasthoudt in tijden van
gevaar.”
“Die Uw Naam kennen.” Dat zijn zij, die Hem Zelf kennen in de openbaring van
Zijn heerlijke Naam. Als God Zich bekend gaat maken aan je hart, dan doet Hij
dat door Zijn Geest. Dan legt Hij met Zijn Naam beslag op heel je leven. Dan
wordt het waarheid in je binnenste. Wat kan Gods volk juist met dat laatste
aangevochten worden. Hebben ze zich niet bedrogen? Hoe kun je weten dat het
echt Gods werk is? Hoor! De Heere zegt: Ik zal maken dat hun werk in der
waarheid zal zijn.
KENT U ZIJN NAAM?
Die Uw Naam kennen. Dit woord doet een appèl op ons hart. De klemmende
vraag is: Kennen wij die Naam? Als die Naam ons nog niet innerlijk bekend is
gemaakt, o, dat er dan een roepen geboren zal worden. Ook nu, door dit Woord,
roept Hij u op en nodigt Hij u uit tot de kennis van Zijn heerlijke Naam in Jezus
Christus. “Die Uw Naam kennen.” Het zijn arme en ellendige zondaren, die het
van God en Zijn genade moeten hebben.
Wie Gods Naam echt kent, leert God eerbiedig vrezen. In kinderlijk ontzag. In
verborgen omgang met Hem. In liefde tot Hem. Zo mogen we ook onze tekst
lezen: “Die Uw Naam kennen,” dat is: die U liefhebben, “zullen op U vertrouwen.”
Waar liefde is, is ook vertrouwen. Vertrouwen op God.
TOCH VERTROUWEN
David spreekt in Psalm 9 over verdrukten en neergebogenen. Mensen die
onderliggen. Ze zijn schijnbaar overgeleverd aan de macht van de goddelozen.
Gods levendgemaakte Kerk is zo vaak een belegerde, aangevochten stad. Hoe
zal het gaan? Hoe moet het? Wat kan Gods weg vol raadsels zijn. De gevaren
zo menigvuldig. De beproevingen vele. De aanvechtingen zwaar. Wat kan
machteloosheid de ziel neerdrukken en vrees voor de toekomst Gods kind
benauwen. Maar om juist dan genoeg te hebben aan de Heere. Davids woord
komt met klem naar voren: “Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen,
omdat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.”
Gans hulpeloos geven ze zich aan Hem over en verlaten ze zich op Zijn
genadige ontferming; steunende op de rijkdom van Zijn Naam. Dan mogen zij in
het verlies van al het hunne met de dichter instemmen: "Maar die op U vertrouwt,
op U alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheên."
Het kennen van Gods Naam is geloofskennis. Door de werking van de Heilige
Geest krijg je een geheiligde kennis van God. Het is een verkregen kennis door
wedergeboorte uit God, en een ervaringskennis vanuit de verborgen omgang
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met God. En het heeft als vrucht een vertrouwen op God en Zijn beloften.
Bevindelijke kennis van God en vertrouwen op Hem zijn dus onlosmakelijk aan
elkaar verbonden. Wie Hem kennen mag in het aangezicht van Jezus Christus
kan niet anders meer dan op Hem vertrouwen.
VERTROUWEN
Op Hem vertrouwen, dat is je veilig en rustig weten, omdat Hij zorgen zal. Dat is
je overgeven aan Hem. “‘k Vertrouw op Hem geheel en al.” Wanneer ziekte komt,
mogen Gods kinderen toch weten dat Hij de grote Heelmeester is. En als ze niet
beter worden, mogen ze weten, dat Hij ook daarmee het goede voor heeft. Ze
hoeven er niet aan te twijfelen dat Hij hen in die weg niet zal begeven en verlaten.
Hij zal geven, al wat nodig is voor lichaam en ziel.
Het leven is vol duistere machten. Paulus noemt ze de geestelijke boosheden in
de lucht. Wat kunnen we er bang voor zijn, ook met het oog op onze kinderen.
In wat voor wereld zullen ze nog moeten leven? Waar gaat het heen? Hoe zal
mijn reis verder verlopen?
Maar “die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen.” David zingt er van. De
HEERE zit op Zijn troon. Hij zal al zijn vijanden doen vergaan. En de Heere Jezus
heeft gezegd; “Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” Hij is de God
van mijn vertrouwen. “‘k Zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied.”
ZONDER VREES
Zouden degenen die Gods Naam kennen en op Hem vertrouwen, dan nog
bevreesd hoeven te zijn? Nee toch!? Zelfs niet voor de dood. Als is het de koning
der verschrikking. Christus heeft de dood voor al de Zijnen overwonnen. Ze is nu
niet anders meer dan een poort naar het licht. Aan de overkant is Christus. Hij
vangt in Zijn eeuwige liefdesarmen op. “Mijn hart zal steeds op U vertrouwen,
mijn mond vindt tot Uw lof. Gedurig ruimer stof.”
“Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen.” Nee, dat gaat niet zonder slag
en stoot. Dat gaat gepaard met strijd en aanvechting in het leven van Gods
kinderen. Echter, dat ligt niet aan de Naam. Dat ligt aan hen. Er zijn de tijden dat
je je hart er niet in mee krijgt. Dat je niet daar weet te komen waar je zou moeten
zijn. Dan verlies je het zicht op de Naam, het zicht op God Zelf. Niet voor niets
zingt de Psalmist: “O mijn ziel wat buigt g’ u neder. Waartoe zijt g’ in mij ontrust.
Voed het oud vertrouwen weder.”
Het waarachtige vertrouwen is door de Heilige Geest gewerkt en het wordt
hierdoor versterkt, "dat Gij, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken."
ZOEKEN
“Die U zoeken.” Nee, dat zoeken is niet uit de mens. Het is een wonder van God.
Een wonder van Zijn opzoekende liefde: “Ik ben gevonden van hen, die naar Mij
niet vraagden; Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten.” Wij hebben
ons in Adams val van God losgescheurd en afgekeerd. Wij hebben afscheid van
God genomen om nooit meer tot Hem terug te keren. Uit soevereine liefde en
genade zoekt God echter Zelf Zijn volk op. “Ik zal naar Mijn schapen vragen.”
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IN DE STRIJD
Er kunnen moeilijke tijden zijn in het geestelijke leven van Gods kinderen. Tijden
van geestelijke verwarring, duisternis en doodsheid. Rampen en tegenspoeden
komen op hen af. Is de Heere vergeten genadig te zijn? Zal Hij mij toch nog
loslaten en verlaten? Nee, want Hij laat nooit varen het werk Zijner handen. Hij
verlaat niet degenen die Hem zoeken. Steeds opnieuw laat Hij Zich vinden.
Spurgeon zegt: “De krassende nachtvogel van het ongeloof vlucht heen voor de
zon van Gods grote en genadevolle Naam.” Wat een goedertierenheid voor
onwaardigen.
Het woord van de tekst is een rijke belofte voor allen die bij de Heere leerden
schuilen. Lezer(es), het zal nooit tevergeefs blijken om de Heere te zoeken. Hij
vergeet het geroep van ellendigen niet. Hij verlaat niet degenen die Hem zoeken.
Dat heeft hij nooit gedaan. En dat zal Hij ook nooit doen. Daar is Zijn Naam mee
gemoeid! Daar is Zijn eer aan verbonden!
Toch moet ik zeggen: één keer, één keer is het gebeurd dat de Heere de hemel
gesloten hield. Dat Hij verliet, degene die Hem zocht. Immers, in de nacht van
Golgotha zocht het Kind Zijn Vader. Maar Hij werd door God verlaten. Opdat
allen die God zoeken tot Hem genomen en nimmermeer van Hem verlaten zullen
worden. Mogen we door genade al kennis hebben aan de gangen en wegen die
de Heere houdt met de Zijnen? Een zoekend volk wordt door de Heere niet
beschaamd in eeuwigheid.
“Want die op de HEERE vertrouwen zijn als de berg Sions, die niet wankelt maar
blijft in de eeuwigheid.”
De HEER’ zal zijn een hoog vertrek
Voor wie getrapt wordt op den nek;
Een hoog vertrek in drukkend lijden;
Een toevlucht in benauwde tijden.
Hij, die Uw naam in waarheid kent,
Zal, HEER’, op U in zijn ellend'
Vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten
Hen, die gelovig tot U vluchten.
uw ds. D. Zoet
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 Kerkdiensten D.V. juli 2019
Wij nodigen u hartelijk uit om de kerkdiensten bij te wonen. De diensten worden
gehouden in de ‘Eben-Haëzerkerk’. U vindt dit gebouw aan de Diependorst 18a,
naast verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3. Dit rooster is in deze
vorm vastgesteld eind mei 2019. Wijzigingen in dit rooster zijn daarom mogelijk.
Zondag 7 juli
9.30 uur:
Ds. D. Zoet
18.30 uur:
Ds. D. Zoet, afscheidsdienst
Collecten: 1 Bibliotheek Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk
Woensdag 10 juli
19.30 uur:
Ds. IJ.R. Bijl, Vriezenveen
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 14 juli
9.30 uur:
Ds. G.T. van Appeldoorn, Melissant
18.30 uur:
Ds. G.T. van Appeldoorn
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk
Zondag 21 juli
9.30 uur:
Ds. M.C. Tanis, Werkendam
Ds. M.C. Tanis
18.30 uur:
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Woensdag 24 juli
19.30 uur:
Ds. D. Zoet, Garderen
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 28 juli
9.30 uur:
Ds. D. Heemskerk, Uddel, bediening Heilige Doop
18.30 uur:
Ds. D. Heemskerk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk

 Uit de berijmde Psalmen
Psalm 19:1 en 6
Het ruime hemelrond
Vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid;
De held’re lucht en ’t zwerk
Verkondigen Zijn werk,
En prijzen Zijn beleid.
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Dus kan ons dag bij dag,
Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen;
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht
En wijsheid af te malen.

Dus krijg ik van mijn plicht,
O God een klaar bericht.
Wat is 't vooruitzicht schoon!
Hij, die op U vertrouwt,
Uw wetten onderhoudt,
Vindt daarin groten loon.

Maar, HEER’, wie is de man,
Die op 't nauwkeurigst kan
Zijn dwalingen doorgronden?
O bron van 't hoogste goed,
Was, reinig mijn gemoed
Van mijn verborgen zonden.

 Aandachtspunten bij de diensten
Lezen en zingen
In de diensten lezen wij de Bijbel in de Statenvertaling. Dit is een oude
Bijbelvertaling (1637), die gemaakt is op basis van een zeer betrouwbare
vertaalwijze. Daarbij is met nadruk recht gedaan aan de oorspronkelijke talen
waarin de Bijbelboeken geschreven zijn.
Zingen doen wij uit de psalmberijming van 1773. Wij zijn gewend zelf een Bijbel
met psalmboek mee te brengen.
Mocht u niet over (deze versie van) de Bijbel en het psalmboek beschikken, leent
u dan gerust een exemplaar bij de koster.
Collecten
In iedere kerkdienst zijn drie collecten. Onder de kerkdiensten staat voor welk
doel de eerste en derde collecte van die dienst bestemd zijn. De tweede collecte
is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Kleding
In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vrouwen en meisjes
wordt gevraagd in rok of jurk (liever dus niet in broek) te komen en een
hoofddeksel te dragen. Dit verzoek is gegrond op de Bijbel, zie 1 Korinthe 11.
Zitplaatsen
De meeste zitplaatsen zijn tijdens alle diensten vrij, met uitzondering van enkele
gereserveerde plaatsen (zoals bijvoorbeeld voor de bhv’ers). De koster is u
desgewenst behulpzaam.
Ringleiding
In de kerk is ringleiding aanwezig.
Hulp koster
Mochten zich tijdens de dienst omstandigheden voordoen, waardoor u de kerk
moet verlaten, dan zal de koster of een bhv’er u hulp aanbieden.
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Parkeren
Bij de ‘Eben-Haëzerkerk is parkeergelegenheid, terwijl ook gebruik gemaakt kan
worden van de parkeergelegenheid nabij het busstation aan de Stationsweg of
het parkeerterrein van de Bouwmarkt/Tanis Goeree, Hofdijksweg 20/22. Als u
eventueel in de wijk rondom het kerkgebouw parkeert, let u dan op het vrijhouden
van uitritten e.d.
Kinderoppas
Er is de mogelijkheid om onder de morgenkerkdienst van onze gemeente de
jongere kinderen naar de kinderoppas te brengen. De kinderoppas is in het
verenigingsgebouw Eben-Haëzer en bestaat uit twee groepen, een groep van
0-2 jaar en een groep van 2-4.
• de kinderen zijn allemaal welkom in de grote zaal; leeftijd 0-2 jaar maakt
gebruik van de rechterkant van de zaal, leeftijd 2-4 jaar de linkerkant; er is
een scheidingswand aanwezig.
• Het doel van de kinderoppas is dat u als ouders samen naar de kerk kunt.
• We gebruiken voor het brengen en halen van de kinderen de ingang van de
kerk en u kunt door de hal van de kerk naar verenigingsgebouw EbenHaëzer.
• Uw kind is welkom vanaf 9.00 uur.
• De tassen zetten we op een tafel naast de deur in de kinderoppaszaal.
• Let op: Doe de deur achter u dicht als u de zaal van de oppas verlaat!
• Wilt u voor het kind drinken en wat te eten mee geven, dit in een tas, beker
met NAAM er op. Geef niet teveel mee. Graag alle spulletjes met naam erop.
• We zouden het fijn vinden dat er verschoonkleding meegegeven wordt.
• Als het kind er behoefte aan heeft zijn/haar eigen knuffel meegeven, evt. met
naam erop, denk er zelf wel aan dat deze ook weer mee naar huis gaat.
Indeling van de ochtend:
− 9.00 uur – 9.30 uur
− 10.00 uur
− 10.10 uur
− 10.25 uur
− 10.30 uur
− 10.45 uur
− 10.55 uur

: binnenkomst van kinderen, de kinderen spelen
: eet – drinkmoment, kinderen nemen zelf alles mee
: voorlezen uit de kijk- en luister-Bijbel
: kinderen gaan naar wc en evt. verschonen
: kinderen spelen of kleuren
: alles schoonmaken en opruimen
: psalmen zingen met de kinderen

 Diversen
Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’
De bibliotheek (tel. 0187-683896) is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30
uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Op vrijdag is de bibliotheek open van 19.00 tot
20.00 uur. De bibliotheek is gevestigd in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’ en
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omvat theologische lectuur, geschiedenis, leesboeken voor ouderen, jeugd en
kinderen. U kunt boeken lenen voor 25 cent per boek.
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com
De catalogus kunt u op internet vinden: www.hhgouddorp.nl/bibliotheek
Collectebonnen
De collectebonnen zijn, in de volgende coupures:
• € 0,75
(per vel van 40 bonnen € 30,00)
• € 1,25
(per vel van 20 bonnen € 25,00)
• € 2,50
(per vel van 20 bonnen € 50,00)
• € 5,00
(per vel van 20 bonnen € 100,00),
op de bovengenoemde openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek ‘EbenHaëzer’. Betalen kan uitsluitend met PIN-pas.

 Gedicht
De binnenkamer
De binnenkamer staat zo dikwijls leeg
We leven dikwijls niet als vreemdelingen
Ons hart is vol met de beslommeringen
Die ’t alledaagse leven brengt teweeg.
We hebben het met al ons werk zó druk,
Dat wij wat echt belangrijk is vergeten,
Al is ’t dat wij verstandelijk wel weten:
Al wat de wereld biedt, brengt geen geluk.
Wat Jezus sprak, geldt ook voor ónze tijd,
Dat wij in d’ eerste plaats toch zoeken zouden
- Ondanks de zorgen die ons bezig houden –
Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigdheid.
En dat wij alle zorg die in ons leeft,
Vertrouwend in Zijn handen zouden geven.
De Heere zorgt óók voor ons daag’lijks leven.
Hij weet wat ieder van ons nodig heeft.
In Christus ziet God al de Zijnen aan;
Om Zijn gerechtigheid schenkt Hij hun ’t leven.
In Hem wil Hij een open toegang geven,
Om in ’t gebed steeds tot Zijn troon te gaan.
Dat onze ziel dan toch een heimwee kreeg!
De Heere Zelf doe ons oprecht begeren
Om veel in Zijn gemeenschap te verkeren.
Dan staat de binnenkamer weinig leeg.

Christien de Priester
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 Kerkdiensten D.V. augustus 2019
Zondag 4 augustus
9.30 uur:
Ds. M.C. Tanis, Werkendam
18.30 uur:
Ds. M.C. Tanis
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Woensdag 7 augustus
19.30 uur:
Ds. J. Joppe, Oud-Beijerland
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 11 augustus
9.30 uur:
Kand. A.J. Speksnijder, Ouderkerk a/d IJssel
18.30 uur:
Kand. A.J. Speksnijder
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Zondag 18 augustus
9.30 uur:
Ds. D. Heemskerk, Uddel
Ds. D. Heemskerk
18.30 uur:
Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk
Woensdag 21 augustus
19.30 uur:
Ds. K. de Boer, Sirjansland
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 25 augustus
9.30 uur:
Kand. A.J. Speksnijder, Ouderkerk a/d IJssel
Kand. A.J. Speksnijder
18.30 uur:
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk

 Uit de berijmde Psalmen
Psalm 65:4 en 6
O onze God, o vast vertrouwen
Van 't allerverste land,
Op Wien al 's aardrijks einden bouwen
En 't wijdstgelegen strand;
Gij, die de hemelhoge bergen
Doet pal staan door Uw kracht,
Zodat zij vloed en stormen tergen,
Gij zijt omgord met macht.
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Gij geeft, dat d' uitgang van den morgen
En van den avond juicht,
En dat men U voor al Uw zorgen
Ootmoedig dank betuigt.
Het land bezoekt Gij met Uw zegen,
En, door U droog gemaakt,
Verrijkt Gij 't grootlijks weer met regen,
Die tot den wortel raakt.

 Gedicht
Biddend vertrouwen
O, mijn God, de weg is soms zo donker.
‘k Zie geen pad waarlangs mijn voet kan gaan.
Nergens zonlicht, zelfs geen stergeflonker.
Maar Gij ziet mijn wank’le schreden aan.
Wil, o Heere, veilig mij geleiden,
Ook al weet ik niet hoe ik moet gaan.
Mag ik nochtans mij in U verblijden
En leer mij Uw heil’ge wil verstaan.
Neem mijn hand in Uwe trouwe handen,
Gij, Die steeds mijn Helper zijt geweest.
Doe mijn hart in liefde tot U branden.
Leid mij altijd door Uw Heil’ge Geest.
Is Uw weg soms anders dan ‘k zou wensen,
Leer mij U dan volgen meer en meer,
Want nog schoner dan de band aan mensen
Is de band aan U, mijn dierb’re Heer’!
M.A. Groeneweg-de Reuver

 Op wie vertrouw jij?
Het thema van deze zomergids is vertrouwen. Een belangrijk woord. Vertrouwen
gaat over diepe gevoelens in ons. Als je iemand vertrouwt dan voel je je veilig.
Het tegenovergestelde is ook waar, als er geen vertrouwen is, is er ook geen
goede basis voor een relatie in welke zin dan ook. Als je iemand echt vertrouwt
dan voelt diegene voor jou als betrouwbaar. Je kunt er van op aan. Je vertrouwen
wordt niet beschaamd. Dat is een fijn gevoel. Het kan ook zijn dat je vertrouwen
wel beschaamd is. Je bent gepest, er ging iets mis in een relatie, of noem ook
maar op. Wat kan dat akelig zijn. Ik hoop dat je het niet mee hebt gemaakt of
hoeft te maken, maar als dat wel zo is wens ik je de nabijheid van de Heere toe,
want Hij is de Betrouwbare en vertrouwen op Hem wordt nooit beschaamd.
Een geschiedenis in de Bijbel waar het ook over vertrouwen gaat vind je in 2
Koningen 18 en 19 (en in Jesaja 36 en 37 of in 2 Kronieken 32). Lees zelf die
gedeelten maar eens door, het is toch vakantie. Het is de geschiedenis van
koning Hizkia. Van koning Hizkia staat geschreven dat hij betrouwde op zijn God,
zelfs zo dat er geen koning in Juda is geweest die zoveel vertrouwde op God.
Waar dat uit bleek staat beschreven in het zesde vers. Hizkia kleefde de Heere
aan, hij volgde Hem na en hield Zijn geboden. En de Heere was met hem. Hizkia
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gaat een hervorming doorvoeren in Israël. Hij roeit de afgodendienst uit en laat
Israël weer offeren in de tempel te Jeruzalem. Niet overal in het land op een
eigen manier godsdienst bedrijven, maar weer volgens Gods inzettingen.
Maar Hizkia’s vertrouwen wordt op de proef gesteld. De koning van Assyrië gaat
Jeruzalem belegeren. Eerst probeert Hizkia de belegering nog af te wenden door
de koning van Assyrië geschenken te sturen. Alle schatten uit het huis van de
Heere laat hij weghalen, ja hij laat zelfs het bladgoud van de deuren en de
deurposten snijden. Hizkia valt hier terug in menselijke dwaasheid. Hij probeert
zelf een belegering af te wenden en vertrouwt niet onvoorwaardelijk op God. Is
dat ook niet wat wij vaak doen? Vertrouwen op eigen kracht en kunnen? De
dingen zelf wel kunnen regelen? Een belangrijke les uit de geschiedenis van
Hizkia is dat vertrouwen op onszelf of andere mensen niet helpt, maar juist
averechts werkt. Want Jeruzalem wordt toch belegerd. Het verzenden van de
geschenken heeft geen enkel effect gehad. En het is de heidense generaal
Rabsaké die er fijntjes op wijst (vers 21) dat ook vertrouwen op Egypte geen
uitkomst zal geven. In één ding heeft Rabsaké het wel mis. Hij roept dat
vertrouwen op de Heere ook niet zal helpen. Ook in een brief die hij later stuurt
(2 Koningen 19 vers 9-13) denkt hij onoverwinnelijk te zijn. Hij spot met het
vertrouwen op God. Hij weet dat Hizkia op God vertrouwt en zegt daarom ‘Laat
uw God u niet bedriegen op welke gij vertrouwt’. Toch weet Hizkia nu wel waar
hij terecht moet. Hij spreidt de brieven voor het aangezicht van de Heere uit in
de tempel en hij bidt om verlossing. De profeet Jesaja komt met een blijde
boodschap. Hizkia’s vertrouwen op de Heere wordt niet beschaamd, het
vertrouwen van Rabsaké op eigen kracht wordt totaal vernietigd. De Heere
verlost Israël op een bijzondere manier.
Zie je hoe vertrouwen op de Heere niet beschaamt? Vertrouwen op iets anders
buiten God helpt niets. Op heel veel plaatsen in de Bijbel wordt dat duidelijk.
Misschien heb je het zelf ook mogen ervaren. De dichter van Psalm 118 wist het
ook al: ‘Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te
vertrouwen. Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op prinsen te
vertrouwen’ (vers 8 en 9).
Op wie vertrouw jij? Denk je het zelf nog te kunnen regelen? Mag ik, in navolging
van de wijze koning Salomo, je een dringend advies geven? ‘Vertrouw op den
HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet’ (Spreuken 3 vers 5).
Stop met deze vorm van zelfvertrouwen en vertrouw op de meest Betrouwbare
die er is. Want dan kun je oprecht meezingen:
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’, mijn God,
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij.
A.K.
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 Uit de Bijbel
Psalm 103
1 Een psalm van David. Loof den
HEERE, mijn ziel, en al wat binnen
in mij is, Zijn heiligen Naam.
2 Loof den HEERE, mijn ziel, en
vergeet geen van Zijn weldaden;
3 Die al uw ongerechtigheid
vergeeft, die al uw krankheden
geneest;
4 Die uw leven verlost van het
verderf,
die
u
kroont
met
goedertierenheid
en
barmhartigheden;
5 Die uw mond verzadigt met het
goede, uw jeugd vernieuwt als eens
arends.
6 De HEERE doet gerechtigheid en
gerichten al dengenen, die onderdrukt worden.
7 Hij heeft Mozes Zijn wegen
bekend gemaakt, den kinderen
Israëls Zijn daden.
8 Barmhartig en genadig is de
HEERE, lankmoedig en groot van
goedertierenheid.
9 Hij zal niet altoos twisten, noch
eeuwiglijk den toorn behouden.
10 Hij doet ons niet naar onze
zonden, en vergeldt ons niet naar
onze ongerechtigheden.
11 Want zo hoog de hemel is boven
de aarde, is Zijn goedertierenheid
geweldig over degenen, die Hem
vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het
westen, zo ver doet Hij onze
overtredingen van ons.

13 Gelijk zich een vader ontfermt
over de kinderen, ontfermt Zich de
HEERE over degenen, die Hem
vrezen.
14 Want Hij weet, wat maaksel wij
zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof
zijn.
15 De dagen des mensen zijn als
het gras, gelijk een bloem des
velds, alzo bloeit hij.
16 Als de wind daarover gegaan is,
zo is zij niet meer, en haar plaats
kent haar niet meer.
17 Maar de goedertierenheid des
HEEREN is van eeuwigheid en tot
eeuwigheid over degenen, die Hem
vrezen, en Zijn gerechtigheid aan
kindskinderen;
18 Aan degenen, die Zijn verbond
houden, en die aan Zijn bevelen
denken, om die te doen.
19 De HEERE heeft Zijn troon in de
hemelen
bevestigd,
en
Zijn
Koninkrijk heerst over alles.
20 Looft den HEERE, Zijn engelen!
gij krachtige helden, die Zijn woord
doet, gehoorzamende de stem Zijns
woords.
21 Looft den HEERE, al Zijn
heirscharen! gij Zijn dienaars, die
Zijn welbehagen doet!
22 Looft den HEERE, al Zijn
werken! aan alle plaatsen Zijner
heerschappij. Loof den HEERE,
mijn ziel!
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 Bijbelverhaal voor de jeugd
Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere
over degenen, die Hem vrezen Psalm 103:13
Als iemand zich over je ontfermt, zorgt hij voor je. Hij zoekt het beste voor je! Zo
iemand kun je vertrouwen…
Vertrouwen… dat is misschien ook best wel een moeilijk woord voor je; het
betekent ongeveer dat je zeker weet dat degene op wie je vertrouwt voor je zal
zorgen en je altijd zal helpen.
Nu je de betekenis van dit woord weet, weet je vast ook wel op wie jij kunt
vertrouwen.
Ik hoop dat je als eerste aan je ouders denkt. Want dan heb je je vader en
moeder nog én zijn ze een goede vader en moeder voor je. Ze houden van je,
zorgen voor je, helpen je met moeilijkheden en zijn trots op je.
Ook andere familieleden, vrienden en je leerkracht(en) zijn hopelijk mensen, die
je kunt vertrouwen. Als je ergens mee zit, kun je met hen praten, ze zullen nooit
raar over je doen. Je voelt je veilig bij hen.
Tóch… hoe je ouders ook voor je zorgen en bezorgd om je zijn, ze kunnen niet
álles voor je doen.
Als je bijvoorbeeld alleen naar school fietst of je gaat met je klasgenoten ergens
spelen, zijn je ouders niet bij je in de buurt. Ze hopen en bidden dat er niets met
je gebeurt, maar beschermen kunnen ze je niet.
En dan mag ik je wijzen op één Iemand die dat wél kan.
Hij is overal, Hij ziet alles, Hij weet alles en Hij kan in alle nood voor je zorgen.
Hij kan je bewaren in het verkeer, Hij kan je genezen van je ziekte, Hij kan je
helpen als je verdrietig bent, Hij kan voor je zorgen als je vader en moeder dat
niet kunnen.
Weet je wie ik bedoel? Ja, de Heere God!
In de Bijbel kun je veel over Hem lezen. Want de Heere woont niet op aarde. Hij
is geen mens. Hij woont in de hemel, maar ís ook op de aarde. Je kunt Hem niet
zien, maar toch kun je wel merken dat Hij er is.
De Heere is de Schepper, de Maker van hemel en aarde en álles wat leeft! Hij
heeft ook jou gemaakt! En omdat Hij je heeft gemaakt, wil Hij ook voor je zorgen.
Hij wil je God, je Vader zijn.
Een goede vader kun je vertrouwen. Maar zoals de tekst bovenaan dit verhaal
al zegt: Zoals een vader zorgt voor de kinderen, zo zorgt de Heere voor degenen
die Hem vrezen.
De Heere, dé Vader, kun je écht vertrouwen! Hij weet het allerbeste wat goed
voor ons is.
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Maar weet je wat er gebeurt is, toen heel lang geleden de Heere de aarde
schiep? Adam en Eva, de eerste mensen, mochten in het paradijs wonen. Ze
luisterden alleen niet goed naar de Heere en moesten uit het paradijs. God kon
hun Vader niet meer zijn. Gelukkig was er de Heere Jezus. Die zei: ‘Vader, ik zal
sterven voor de zonden van de mensen, en voor verzoening zorgen. Dan kunnen
mensen U weer dienen, liefhebben en loven’.
Als de Heere door het bloed van de Heere Jezus je zonden heeft vergeven, mag
je Zijn kind zijn en kan Hij écht je Hemelse Vader zijn.
De Heere is áltijd te vertrouwen. Hij geeft beloftes in de Bijbel. Hele mooie,
troostvolle beloftes!
Misschien ken je de tekst uit Johannes 3:16 wel: ‘Alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem
gelooft niet sterve, maar het eeuwige leven heeft’.
Als je gelooft kun je écht vertrouwen op de Heere. Hij zal altijd met je zijn, ook
als je verdrietig, bang of alleen bent.
Maar… als de Heere nog niet jouw Vader is, is deze belofte een waarschuwing.
Wie niet gelooft, zal sterven. En dan bedoelt Hij niet alleen sterven met je
lichaam. De mensen die niet in Hem hebben geloofd, zullen niet bij Hem in de
hemel komen, maar gaan naar de plaats waar de duivel regeert en God niet.
Dan zal Hij niet voor je zorgen.
Bid toch of Hij je zonden wil vergeven en je Zaligmaker wil zijn. Dan zul je in alles
op Hem mogen vertrouwen. En… wat een wonder, dan zul je na je sterven
eeuwig bij Hem in de hemel leven.

 Uit de berijmde Psalmen
Psalm 103:7 en 9

Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
Dan Isrels HEER’ op ieder, die Hem vreest;
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.
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 Puzzel 1
Een woordzoeker, streep de woorden door om de oplossing te vinden.

 Avondzang
Avondzang vers 1, 4 en 7
O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.
Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid',
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.
O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drie-enig God, U zij al d' eer.
16

 Puzzel 2
Over de zorg van God gaat deze zoek-de-verschillen-tekening. Kun jij de 16
verschillen vinden?
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 Verhaal
De beslissende handtekening
Tsaar Peter de Grote van Rusland had de gewoonte zich van tijd tot tijd incognito
onder zijn volk te begeven. Ook op zijn verre reizen, al lang voordat hij in 1682
de tsarentroon had bestegen, hield hij ervan om als ambachtsman of koopman
verkleed door Europa te reizen. Zo werkte hij geruime tijd als timmerman in
Nederland. In later jaren toen zijn regeringszaken hem steeds meer in beslag
namen, kwam hij er nog maar zelden toe om zich als onderdaan te verkleden
om op die manier de zorgen en problemen van zijn volk te ervaren. Soms trok
hij nog wel eens het uniform van een officier aan om te zien hoe de sfeer en de
discipline onder de soldaten waren.
In die tijd werkte er een jonge hoofdofficier als administrateur in een vesting aan
de grens van het Russische rijk. Hij moest de daar gestationeerde regimenten
de soldij uitbetalen. Maar op een gegeven moment raakt hij aan het gokken. Al
gauw is zijn spaargeld verspeeld en begint hij roebels uit de soldijkas te halen.
Dat gaat maandenlang goed. Tot het moment dat bekend wordt dat er iemand
zal komen om de boekhouding en het kassaldo te controleren. De officier rekent
en rekent, bladzij na bladzij, urenlang. Het resultaat is dramatisch. Hij schrijft de
uitkomst op een vel papier: de som van het hem toevertrouwde geld, de
uitbetaalde soldij, het nog voorhanden kasgeld en daaronder het ontbrekende
bedrag. Wanhopig schrijft hij ernaast: Een grote schuld! Wie kan die betalen?
De officier ziet geen uitweg en besluit zichzelf door het hoofd te schieten. Hij zal
alle boeken en ook het vel papier open laten liggen, zodat iedereen kan zien hoe
hij tot zijn wanhoopsdaad is gekomen. Zo zit hij over zijn bureau gebogen met
het hoofd in de handen. Het geladen pistool ligt naast hem. Hij maakt zichzelf
bittere verwijten. En terwijl hij maar piekert en piekert, overvalt hem plotseling
een loodzware moeheid en zijn ogen vallen dicht.
Juist die nacht komt tsaar Peter de Grote, als officier van de wacht verkleed, in
de vesting. Als hij over de hoofdgang loopt, ziet hij onder één van de deuren licht
schijnen. Hij gaat naar binnen, ziet de geopende brandkast, de boeken en het
pistool en vraagt zich af wat dat te betekenen heeft. Hij kijkt over de schouder
van de slapende officier en leest de getallen op het vel papier.
Ogenblikkelijk wordt de tsaar alles duidelijk. Zijn eerste gedachte is de man
wakker te schudden en te roepen: ‘Je bent gearresteerd!’ Maar het volgende
ogenblik voelt hij medelijden met de officier. Wat is hij nog jong. Wie zou hem zo
bedorven hebben? En wat zouden zijn ouders wel zeggen! Zijn blik valt op de
neergeschreven verzuchting: Een grote schuld! Wie kan die betalen? De tsaar
neemt de pen, doopt hem in de inkt en schrijft maar één woord onder aan het
papier. Dan verlaat hij zachtjes het kantoor.
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Plotseling wordt de slapende officier wakker. Hij herinnert zich alles en grijpt naar
het pistool… Dan valt zijn blik op het papier voor hem en op wat er onder
geschreven is. Het is een naam: Peter. Hij haast zich naar de kast en haalt er
een document uit, waar een handtekening van de tsaar op staat en vergelijkt die
met de naam op zijn papier. Er is geen twijfel mogelijk. De tsaar is hier geweest
en weet nu alles. Hij kent zijn schuld. En hij wil die schuld betalen. De officier
realiseert zich: ik hoef niet te sterven. Hij vertrouwt helemaal op het woord van
de tsaar.
’s Morgens komt er een bode van de tsaar, vraagt naar de officier en overhandigt
hem in een linnen zakje een grote som geld. Het is precies het bedrag dat in de
kas ontbreekt. De officier legt het geld in de brandkast en als in de loop van de
dag de controleur komt om de boekhouding en het kasgeld na te kijken, vindt hij
alles in orde.
De tsaar liet genade voor recht gelden. Hij betaalde de schuld zelf. Hetzelfde
deed Jezus met onze schuld tegenover God. Maar Hem heeft het niet alleen een
handtekening gekost. Hij verliet de hemel en betaalde met Zijn leven aan het
kruis van Golgotha. De Bijbel zegt het zo: ‘Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt,
was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’ (Jesaja 53:5)

 Gedicht
Nochtans (Habakuk 3)
Al zal de vijgenboom niet bloeien,
De wijnstok zonder vruchten zijn,
Het koren op het veld verdorren
Door blakerende zonneschijn,
Al zullen runderen uit de stallen
Geroofd zijn door een vreemde macht,
Al zal men uit de schaapskooi roven
De kudde in de donk’re nacht,
Zo zal, in weerwil van dat alles
God van mijn heil mijn sterkte zijn.
‘k Zal mij verheugen in de HEERE
Hóe groot de nood ook moge zijn.
Mijn voet zal zijn als die der hinden.
Op steile hoogte zet Hij mij.
Zo ga ik voort met vaste schreden
Want Hij, mijn Rots is mij nabij.

F. van der Schoot-van Dam
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 Kleurplaat
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