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MEDITATIE
Ik ben eenzaam…
(Ps. 25:16b)
In het diepst van zijn bestaan is een ieder alleen. Dit komt nog niet zo zeer
openbaar als het alles de gewone gang van het leven gaat. Daarin zijn er velen, die
nog nooit hun eenzaamheid hebben beseft. Voor hen is het leven niet meer dan
een samenleven. Zij weten niet wat eenzaam is, omdat zij zich alleen bewegen op
de vlakten van de gemeenschap.
Anders wordt het wanneer bepaalde levensvragen doen doordringen tot op de
bodem der ziel. Daar voelt de mens, dat hij in de grond der zaak toch alleen staat.
Er zijn nu eenmaal tijden in het leven, dat zelfs een moeder haar kind, een man zijn
vrouw en een vriend een vriend niet kan helpen.
Uiteindelijk is de mens eenzaam. Eenzaam, wanneer de pijnen kwellen, de smarten
benauwen, de lasten drukken en de wroegingen knagen.
Eenzaam, wanneer de zonden benauwen en de strijd ertegen zo persoonlijk wordt.
Eenzaam, wanneer de dood met zijn kille greep de mens omvat en hij die donkere
poort moet betreden om aan gene zijde van het graf persoonlijk voor God te
verschijnen.
Juist in de eenzaamheid wordt het diepste geleden. Zolang iemand zijn leed nog
kan uitstorten voor anderen, zolang er nog ogen van anderen zijn, die u met een
liefdesblik vast houden, zolang ge nog oren vindt, die uw leed aanhoren, een hart
dat mede lijdt, schouders die mee dragen, handen, die mee helpen, zo lang is het
dikwijls nog dragelijk.
Doch wanneer iemand alleen moet worstelen, dragen en strijden, dan wordt het
beleefd: ‘Ik ben eenzaam!’
Vanwaar toch die eenzaamheid? Waar ligt de oorzaak, dat wij ons zo nameloos
verlaten kunnen gevoelen? Het is omdat wij onszelf in de verlatenheid hebben
gebracht. Wij hebben God verlaten en daarom zijn wij verlaten. Wij hebben God de
rug toegekeerd en we staan als gevolg daarvan ook met de rug tot elkander, zodat
we in leven en sterven eenzaam zijn.
Wij zijn dus eenzaam, omdat we God verlaten hebben. Al zouden vele mensen ons
ook met liefde omringen, de leegte van die eenzaamheid kan niet worden vervuld.
Wie die niet verstaat in zijn leven, die zal het toch moeten ondervinden in zijn
sterven.
De psalmdichter weet het waarin zijn eenzaamheid bestaat. Daarom richt hij zich
tot God met de bede: ‘wend U tot mij.’ Alleen God kan die leegte vervullen.

Weet u het ook, dat ge eenzaam zijt? Eenzaam in het leven en eenzaam in het
sterven? Hebt u het ook mogen leren, dat uw eenzaamheid bestaat in uw
Godsgemis? In het leven kunnen we die verlatenheid nog bedekken door het
samenleven, maar in het sterven moet ons immers elke vorm van gemeenschap
ontvallen? Straks blijven de verwanten bij ons sterfbed achter, hoe eenzaam zal
dan de aftocht zijn.
Daarom zijn we ook in het leven zo eenzaam. Tracht eens door te dringen tot op de
bodem van uw ziel. Hoe meer u dat doet, des te meer zult ge erkennen: ik ben zo
alleen! Alleen…, dat wil zeggen: zonder God.
En die eenzaamheid hebben we nu zelf gezocht. Adam was voor de val niet
eenzaam, maar hij vond de gemeenschap Gods in de wind des daags.
Zalig, als ge dat leert. Dan wordt uw eenzaamheid uw schuld. Ge zegt: ik ben
eenzaam, maar daarin heb ik mezelf geworpen. Dan zegt ge met David: ‘wend u tot
mij en wees mij genadig.’
Zulke bidders roepen niet tevergeefs. Niet omdat ze waardig zijn om verhoord te
worden, maar omdat Christus hun eenzaamheid heeft doorstaan. Borgtochtelijk
heeft Hij moeten ondervinden wat verlatenheid is. Eerst van mensen, zelfs van Zijn
discipelen verlaten, en daarna ook van Zijn God verlaten. Wie zo alleen staat, die
doorleeft de eenzaamheid van de hel. Die kan pas zeggen: ‘Ik ben eenzaam!’ Want
in de hel is het eenzaam. Daar wordt elke vorm van samenleven gemist. En
bovenal, daar is de absolute Godsverlating, geen enkele druppel meer uit de beker
van Gods algemene genade.
Zonder Christus aan deze zijde, zult ge aan gene zijde eeuwig moeten klagen: ‘lk
ben eenzaam!’
Eenzaamheid, wat is het aan deze zijde anders dan het voorportaal van de hel? Hoe
nodig is het daarom Hem te kennen, Die de helse zielesmarten doorstaan heeft.
lk ben eenzaam, tenzij ik kan zeggen, dat Christus, de Eenzame, mijn Borg is. Want
dan kan ik me wel eenzaam gevoelen, dan kunnen er voor mijn waarneming wel
tijden zijn, dat het is alsof ik van God en mensen verlaten ben. Maar in de grond
der zaak sta ik niet een moment alleen, want in de Borg houdt de Heere Zijn volk
vast.
De eenzaamheid van de mens bestaat in zijn Godsgemis. Maar wanneer de
Godsgemeenschap ervaren wordt, dan is er een vertoeven in het voorportaal van
de hemel.
Als u daar kennis aan hebt, dan zullen de poorten der hel u niet overweldigen.
Want Hij, Die de absolute eenzaamheid heeft doorstaan binnen de poorten der hel,
is ook gegaan door de poorten des hemels om daar plaats te bereiden in de volle
ongestoorde en eeuwigdurende gemeenschap Gods. Daar zal niemand meer
behoeven te klagen over zijn eenzaamheid.
Ds. F. Bakker (1919-1965)

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 23 februari
9.30 uur:
Ds. H. Lassche, Rijssen
18.30 uur: Ds. H. Lassche
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Woensdag 26 februari
14.00 uur: Ds. M.W. Muilwijk, Aalst
Bevestigingsdienst ds. A.P. Muilwijk
19.00 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Intrededienst
Collecte : kerkvoogdij, voor de onkosten
Zondag 1 maart
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Jantina Bucur-Mastenbroek, 3 aflossing kerk
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:
Dinsdag 3 maart

Contactmiddag
Aanvang 14.30 uur
Censura Morum
Van 19.15 uur-19.45 uur
Avondmaalgezelschap
Aanvang 20.00 uur



Woensdag 4 maart

Bezinningsavond voor opvoeders
Aanvang 19.30 uur



VREUGDE EN VERDRIET
Berichten a.u.b. doorgeven aan de scriba van de kerkenraad, telefoon 683516.
Algemeen
Alle zieken, alle behoeftigen, ook degenen die niet met name genoemd worden, wij
bidden u Gods nabijheid, bescherming en bewaring toe. De Heere weet alle dingen,
maar Hij vraagt dat u met vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan om daar
te verkrijgen barmhartigheid, het vinden van genade, om geholpen te worden ter
bekwamer tijd.

EN VERDER…
Opvoedingsavond
Op woensdag 4 maart zal de tweede en voor dit seizoen laatste opvoedingsavond
worden gehouden. Opnieuw zal erop praktische wijze met ons nagedacht worden
over de opvoeding van onze kinderen.
De opvoedingsavonden van dit seizoen gaan over: Bouwen aan een Bijbels
geweten. Op de eerste opvoedingsavond hebben we stilgestaan bij
gewetensvorming: hoe bouw je als ouders aan een Bijbels geweten bij je
kind(eren). Welke bouwstenen heb je daarvoor? Deze gaat het over de
gewetensontwikkeling: hoe ontwikkelt het geweten van kinderen? En dan
natuurlijk ook het vervolg: Hoe kun je daar als ouder bij aansluiten? Aan de hand
van praktische situaties zullen we nagaan wat kinderen op welke leeftijd aan
gewetensvorming nodig hebben. Al was je er de eerste avond nu wel of niet, je
wordt van harte uitgenodigd om deze tweede avond aanwezig te zijn.
Gewetensvorming is een ontzettend belangrijk onderwerp in deze tijd. Daarom zien
wij uit naar uw en jouw komst. De avond begint om 19.30 uur, inloop met koffie of
thee vanaf 19.00 uur. Rond 21.30 uur hopen we af te sluiten. Hartelijk welkom!

Voor u gelezen I
Maar hoe zal men deze Zaligmaker bekomen? Wat raad is hiertoe? Dat was voor de
mens onmogelijk: hij kon niet tot de kennis van de Zaligmaker komen; en als hij
Hem al kende, wat grond had hij om te denken, dat Hij zijn Zaligmaker wilde zijn, en
wat had hij, en wat kon hij om Hem te bewegen dat Hij het wilde zijn? Maar ziet de
wonderbare goedheid Gods: God biedt die Zaligmaker aan; al die wil, mag komen
en neme Hem aan, en Hij belooft, dat die komt niet uitgeworpen zal worden en dat
met veel lieflijkheid en allerlei beweegredenen, en dat alles om niet, alles zonder
iets van de verdoemeling te eisen, als een voorwaarde, waarop deze Middelaar
aangeboden wordt. Dit is de grond, waarop iemand vrijmoedig tot Christus komen
mag; maar velen kennen Hem niet, en wenden geen naarstigheid aan om Hem te
kennen, en of zij Hem al kenden, zij hebben geen lust aan Hem noch aan Zijn
goederen; zij kiezen het aardse en hun begeerlijkheden boven dit. Anderen zijn wel
bewogen en hebben wel begeerten, maar weten geen raad om Jezus te bekomen,
zij bidden en zoeken, alsof zij daardoor Jezus bewegen zouden, en zij zullen
medebrengen, namelijk een verbrijzeld hart, een heilig hart, een heftig begerig
hart; dus blijven ze altijd in dezelfde onrust en onzekerheid; zij moesten beginnen
met deze aanbieding van de waarachtige, onveranderlijke en goede God; maar de
zwarigheid die velen maken is: ik weet niet of God mij Jezus aanbiedt. Zijt gij niet
een mens, hoort gij de stem Gods in Zijn Woord niet, zegt God niet: die wil kome?
Is het niet-geloven niet een verstoting van de Heere Jezus, een versmading van Zijn
vriendelijke nodiging, is het niet God als een leugenaar achten, is ‘t geen zonde,
zullen de ongelovigen geen zwaarder oordeel hebben? Zo wordt u het dan
aangeboden. Zal iemand nu deel krijgen aan deze Zaligmaker, zo moet hij op deze
aanbieding ingaan, tot Christus gaan, Hem aannemen, en zichzelf geheel en al aan
Hem toevertrouwen; dit geloven is niet de oorzaak van deel aan Jezus te krijgen,
maar alleen het middel; en daarom: of het zwak of sterk is, of het helder of duister
toegaat, of het gemakkelijk gaat of met veel strijd, dat doet niets tot de zaak zelve,
als het maar in waarheid met het hart geschiedt.
Wilhelmus à Brakel (1635-1711) – De Redelijke Godsdienst
Voor u gelezen II
Ik ben mijn zonde moe
Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw.
Ik ben mij zelve moe en ik ben
het zoeken moe naar God, Die ik niet ken,
En Die ik toch zo gaarne kennen zou.
Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,

Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,
Maar bovenal het zoeken naar mijn God! –
Ik ben het zoeken moede – maar God niet.
Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
Ze zeventig maal zevenmaal en meer.
Hij wil niet, dat mijn ziele sterft maar leeft.
O, wonderbare goedheid van de Heer’,
Die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt,
Die alle dingen, en ook mij, verdraagt.
O Heere, help ons dragen
Een hulp te zijn in diepe nood.
Een licht te zijn in donkere dagen,
‘k Vertel hen van het bloed dat U vergoot.
Een arm te zijn om op te leunen.
Een oor te zijn voor hun verdriet.
Een vriendelijk woord om hen te steunen.
Een bron van hoop in het verschiet.
Er ook te zijn wanneer zij huilen,
Vol radeloosheid, zonder grens,
Een plaats te zijn waar men kan schuilen,
Een vriend te zijn van zulk een mens.
Heer’, maak mij een zoutend zout,
Een bron van licht hier in het duister,
Vertellend dat U van ze houdt.
Ze laten zien iets van Uw glans en luister.
Help ons om steeds Uw eer te zingen,
Hen vriendelijk leidend naar ’t licht.
Dan zal Uw hart van vreugde springen,
Hun troost een hemels vergezicht.
Jacqueline van der Waals (1868-1922)
Tenslotte
De pastorie is in gereedheid gebracht. Veel - zeer gewaardeerd! - werk is er verzet,
binnen en buiten. En in alle bescheidenheid mogen we zeggen: het resultaat mag
gezien worden. Zonder pracht en praal, maar ‘t is dan toch een gerieflijk
onderkomen geworden voor onze aanstaande herder en leraar met zijn vrouw en
kinderen. Deze week is het dan zover. De verhuizing van Loon op Zand naar

Ouddorp aan Zee. De Flakkeese verhuiswagens zijn er druk mee om alles heel over
te krijgen. Verhuizen. Een ingrijpende gebeurtenis. ’t Brengt nogal wat met zich
mee. Voorbereidingen treffen, inpakken, afscheid nemen, en dan… een geheel
nieuwe omgeving, een andere gemeente. Hoe zal het wezen? Hoe zal het gaan? O,
als een mens dan alleen zou moeten gaan. Geen vrienden, geen helpende handen,
geen… Leidsman? De Heere gedenke ds. Muilwijk en zijn gezin in deze
veelbewogen week van afscheid, vertrek en overkomst. Dat hun komst met vrede
mag zijn, onder de trouwe geleide van Hem, Die sprak: Volg Mij.
Verhuizen. Er is nog een andere, veel ingrijpender verhuizing. Onze verhuizing van
de tijd naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Een verhuizing die soms plotseling
en onverwachts er kan zijn. Het is de aangrijpende werkelijkheid die we ook om ons
heen zien. Wat zal het dan zijn, onvoorbereid en onverzoend te moeten
verschijnen voor de Rechter van hemel en aarde. Of, mag u, mag jij al weten dat de
reis betaald, dat de kosten van de verhuizing voldaan zijn door Hem Die voor Zijn
volk is heengegaan om hen plaats te bereiden? O, dan kan er nog wel worden
opgezien tegen die grote verhuizing. Maar toch, op Gods tijd zal geloof verwisseld
worden door aanschouwen, de vreemdelingschap door thuiskomen, strijd en
verdrukking door eeuwige overwinning. Is het uw en jouw verlangen en uitzien al:
Heere, wanneer komt toch die dag
dat ik bij U mag wezen,
en zien Uw aanschijn geprezen?
Ontvang allen, jong en oud, in alle omstandigheden, een hartelijke groet.
Uw en jouw kerkenraad.

VAN DE DIACONIE
Collecte evangelisatiewerk in Roemenie.
Op D.V. zondag 1 maart wordt er weer een collecte gehouden voor het werk in
Roemenië.
Nieuwsbrief: Heerlijk om weer volop kinderclubs te kunnen houden. Tot nu toe
hadden we een redelijk zachte winter, zonder sneeuw. Dat vinden onze kinderen
maar wat jammer, maar voor veilige wegen en goede opkomst op de club wel zo
fijn! We zijn aan het werk over het leven dan de Heere Jezus. Het zijn eenvoudige
verhalen, die zeker in Gruia heel praktisch verteld kunnen worden. Het is zo fijn als
het Bijbelverhaal goed overkomt en de boodschap duidelijk is voor kleine kinderen

en kinderen die minder snel leren. Zo vertelde ik over Jezus die de kinderen bij zich
roept, de 5 broden en 2 visjes, Jezus die op het water loopt, de genezing van de
melaatse. Deze dagen doen we een speciale les rondom Valentijnsdag over God
liefhebben en onze naaste. En dan volgt, als God het geeft, het verhaal van de rijke
jongeling en Zacheüs. Voor D.V. 8 maart hopen we bij twee clubs weer
voorbereidingen te treffen voor een speciale ontmoeting met de moeders en oma's
van de clubkinderen. We leren de kids liedjes en gedichten aan. De evangelist van
deze kleine gemeenten bereidt een speciale meditatie voor, gericht op moeders en
oma's. Een week van te voren maken we mooie cadeautjes en krijgen de kinderen
uitnodigingen voor hun moeder en oma's. Ik dank God dat we gebruik kunnen
maken van deze bijzondere dag, om mensen uit te nodigen in de kerk en dat God
hun harten zal aanraken met Zijn wonderlijke Evangelie!

VAN DE KERKVOOGDIJ
Aandachtspunten bevestiging en intrede ds. A.P. Muilwijk
Op D.V. 26 februari a.s. vindt de bevestiging en intrede plaats van ds. A.P. Muilwijk
als herder en leraar van onze gemeente. Voor die dag zijn er enkele praktische
aandachtspunten rondom beide diensten. Tijdens de middagdienst is er
kinderoppas. (zie verdere informatie onder het kopje Kinderoppas)
Om de genodigden de gelegenheid te geven hun auto te parkeren bij de kerk,
wordt u, gezien de beperkte parkeercapaciteit, verzocht zoveel als mogelijk is niet
met de auto naar de kerk te komen.
Na afloop van de avonddienst is er de gelegenheid ds. Muilwijk en zijn gezin de
hand te drukken, waarbij de genodigden – gezien de afstand van de terugreis voor
de meesten - tevens gebruik kunnen maken van koffie of thee.

OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Dinsdag 3 maart: Censura Morum
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 8 maart zal
dinsdag 3 maart van 19.15 uur-19.45 uur Censura Morum gehouden worden in de
consistoriekamer.

Dinsdag 3 maart: Avondmaalsgezelschap
Dinsdag 3 maart a.s. zal ook avondmaalsgezelschap worden gehouden, aanvang
20.00 uur. Deelnemers aan de bediening van het Heilig Avondmaal en andere
belanghebbenden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Inloop met koffie om
19.45 uur.
Contactmiddag
Nog met de prachtige beelden van de mooie Veluwe op ons netvlies zien we al
weer uit naar de volgende contactmiddag. Die zal gehouden worden op D.V.
dinsdag 3 maart aanstaande. Hoewel elke contactmiddag bijzonder is, kunnen we
toch wel stellen dat deze middag heel bijzonder is. Dat bijzondere zit ‘m niet zo
zeer in de meditatie, hoewel de meditaties van ds. F. Bakker op zich
toch ook wel bijzonder mooi zijn. Na de pauze hebben we weer een bijzondere
gastspreekster, zelfs van eigen bodem, pas teruggekeerd uit Kenya gaat ons
vertellen aan de hand van beelden over haar mooie
project in dat verre Afrikaanse land. Ze
kwamen in 2018 tijdens een werkvakantie in
aanraking met straatkinderen in de Kenyaanse
kustplaats Ukunda. Het begon met het geven
van een banaan aan een van die kinderen.
Deze werd gevolgd door vele andere en nog
veel meer. Met steun van familie, vrienden en kennissen is er nu een volwaardige
stichting van waaruit onderwijs en voedsel voor de straatkinderen van Ukunda
verwezenlijkt worden. Van banaan tot wereldwijde hulporganisatie! Het belooft
een zeer mooie presentatie te worden. Het is al jaren gebruikelijk dat de collecte
van de contactmiddagen ten goede komt aan de kerkvoogdij ter bestrijding van de
onkosten en dat de diaconie, als het een stichting of instelling betreft, een gift
daaraan overmaakt van € 250,--. Dus deze keer aan stichting Ruth’s shelter. U moet
nu niet denken dat u 3 maart dus geen extra geld hoeft mee te nemen, want voor
aanvang, in de pauze en na afloop worden, speciaal voor ons gemaakte lekkernijen
van ‘Hartje Holland’ te koop aangeboden. De opbrengst hiervan komt ook geheel
ten goede van Stichting Ruth’s Shelter. Zij stellen u hiermee in de gelegenheid om
voor de hele maand maart iets bij de koffie of thee te genieten. Grijp uw kans!
Zo hebben wij u zaken meegedeeld, die de contactmiddag van maart bijzonder
maken. Maar het heel bijzondere hebben wij voor het laatst bewaard. Als de Heere
het geeft hopen we ook ds. en mevrouw Muilwijk dan in ons midden te mogen
begroeten. Zij kunnen dan nader kennismaken met een van de fijnste groepen van
ons gemeenteleven en wij met hen. We zien er naar uit! Allen weer hartelijk
welkom!
U weet het: 14.00 uur: Inloop met koffie/thee - 14.30 uur: Opening + meditatie -

15.15 uur: Pauze met koffie/thee - 15.30 uur: Presentatie - 16.30 uur: Sluiting.
Voor vervoer: Bel 0187-681053.
Graag tot ziens!

ALGEMENE BERICHTEN
Contactadres pastorale berichten
U wordt verzocht berichten van pastorale aard door te geven aan de scriba van de
kerkenraad (683516). U kunt denken aan: overlijden, ziektegevallen, opname in en
ontslag uit het ziekenhuis of andere zorginstellingen, geboorten, het vragen van
voorbede en huwelijksjubilea.
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 het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de
diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen 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 audiocd’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 aan
administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk
wenst te doen dan is het adres van de scriba: Bernhardweg 23, 3253 BC Ouddorp.

VERENIGINGEN
Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en
nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes,
De volgende clubavond is 13 maart.
Deze avond gaat over de witte en groene bladzijde.
We hopen jullie weer allemaal te zien.
Groetjes van de leiding
Meisjesclub ‘Mirjam’
Hoi meiden,
Vrijdag 6 maart is de volgende clubavond, welkom! De 4e vertelling van het thema
'De keus van je leven' gaat over 'Twee wegen' (2 Koningen 5). Daarna gaan we naar
de gymzaal, nemen jullie je fiets en gymschoenen mee? Om 21.15 uur kunnen jullie
worden opgehaald bij de Dorpstienden.
Op zaterdag 28 maart is het Kinderappèldag, dan hopen we 's morgens naar de
kerk in Sommelsdijk te gaan en 's middags het clubuitje. We hopen dat jullie deze
dag allemaal meegaan!
Groetjes van de leiding.
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Hallo allemaal,

Zondagmiddag 1 maart hopen we weer als jeugdvereniging bij elkaar te komen in
Eben-Haëzer. Er wordt er een inleiding te verzorgd aan de hand van het boekje 'In
Uw spoor'. We hopen om 14:30 uur aan te vangen. Alle jongeren vanaf 15 jaar zijn
van harte welkom!
Mannenvereniging ‘Agur’
Op maandag 2 maart hopen we bij elkaar te komen op onze 2 wekelijkse
bijeenkomst.
Deze avond willen we een geschrift van Wulfert Floor overdenken.
We nodigen een ieder, zowel lid en/of gast, uit om met ons dit te overdenken.
Moge de Heere dit voor allen gebruiken tot zegen en eensgezindheid met elkaar.
Wij zien uit naar uw komst.
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Op maandag 2 maart is er weer vergadering, wij behandelen dan Bijbelstudie 10
“Opwekking tot geduld” dit volgens Jacobus 5:7-12. Iedereen is weer hartelijk
welkom van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Ook willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens onze verkoping.
Maar bovenal dank aan de Heere. Hij die harten neigt en alles schenkt wat wij
nodig hebben. De opbrengst van deze dag was het mooie bedrag van € 2.693.--.
Nogmaals iedereen hartelijk dank, ook namens de kerkvoogdij en de stichting
Bright spot of hope.

COMMISSIE VERENIGINGSWERK
Opbrengst erwtensoepactie
De meiden van de meisjesclub Mirjam gingen met de bestellijst voor de
erwtensoep naar familie en bekenden. Er werden vele liters erwtensoep besteld en
betaald.
Dit alles heeft het mooie bedrag van € 446.50 opgebracht voor het
verenigingsproject Bright Spot of Hope.
Iedereen willen we hiervoor heel hartelijk bedanken!
Opbrengst stroopwafelactie
Kinderclub Hosanna wil iedereen hartelijk bedanken voor het kopen van
stroopwafels.

Dankzij uw hulp we hebben voor de stichting Bright Spot of Hope € 825,opgehaald.
Soli Deo Gloria.

HOMETEAM ’SPERANTA’
Bloembollenactie
We willen alle kinderen heel erg bedanken voor de goede hulp met het verkopen.
Uiteraard willen we ook de chauffeurs bedanken voor hun hulp zaterdagochtend.
We mogen terug kijken op een mooie en geslaagde bloembollenactie. De
bloembollenactie heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1594,85.
Bloemenkwekerij Klepper hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking! Ook de
kopers van de bloembollen hartelijk dank.
Bovenal willen we God danken voor de goede verloop van de bloembollenactie en
het mooie weer dat we hier voor hebben gekregen.
Bedankt!
Hometeam Speranta

GEDENK UW VOORGANGERS
Ds. H. Bax (4)
Tijdens zijn betrekkelijk korte verblijf in Ouddorp heeft ds. Bax 4 beroepen gehad.
In juni 1866, dus nog geen jaar na zijn bevestiging aldaar, bracht de hervormde
gemeente van Maasland een beroep uit op de Ouddorpse pastor. In oktober van
datzelfde jaar was het Maassluis en april 1867 Leersum. Het beroep van de
gemeente Waarder werd door hem aangenomen. Op 8 december 1867 nam hij
afscheid van de gemeente van Ouddorp met een predikatie n.a.v. de woorden uit
Psalm 77 : 13.
Reeds een week later, op 15 december 1867 werd ds. H. Bax in zijn nieuwe
gemeente Waarder bevestigd door ds. Mense van Bodegraven. 's Middags deed hij
intrede met een preek n.a.v. Psalm 119 : 129 en 130. Ds. Bax was een zeer
gewaardeerde predikant in Waarder. Na vijf jaar vertrok ds. Bax van hier naar
Poortvliet, nadat hij voor minstens 20 beroepen bedankt had. Er waren toentertijd
veel tuchtzaken en er was ook vijandschap van bepaalde zijde. Vandaar wellicht,

dat de afscheidstekst van ds. Bax wel wat geladen was: Jesaja 52 : 11: "Vertrekt,
vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van hen,
reinigt u, gij, die de vaten des Heeren draagt!"
Op 21 januari 1872 wordt ds. Bax aan zijn vierde gemeente, het Zeeuwse Poortvliet
verbonden. Ook hier had hij een goede tijd, getuige zijn eigen woorden in zijn
afscheidspreek, gehouden op 7 februari 1875: "Meermalen heb ik tot deze en
genen uwer gezegd, welk gezegde werd beaamd door de hoorder: 'ik kan het mij
niet voorstellen dat er een scheiding plaats grijpt.' De losmaking van niet knellende
banden is altijd aandoenlijk.
De Heere riep naar de hervormde gemeente van Doornspijk op een wonderlijke
wijze. Hiervan verhaalde ds. Bax in zijn intreepreek in deze gemeente van 14
februari 1875 met als tekst Genesis 15 : 2b. Hij zei daarin o.a. het volgende tot zijn
nieuwe gemeente: "Ik zal u zeggen, wat er van de zaak is, en wat mij bewogen
heeft vrijmoedig tot u te komen, zonder dat ik deze woonplaats door eigen
aanschouwing kende. Ik heb mij letterlijk als een blinde laten leiden, overtuigd, dat
ik met mijzelf altijd, doch met God nooit beschaamd of bedrogen zal uitkomen. Het
was in de maand september van het vorig jaar, dat ik op een zaterdagavond in mijn
studeerkamer te Poortvliet zat. Ik mocht de belangen van mij en mijn gezin Gode
opdragen en toevertrouwen, Die alleen weet wat goed voor ons is in dit leven.
Toen werd ik eensklaps op Doornspijk gewezen als onze toekomstige woonplaats,
en deze aanwijzing ging met zoveel geloofskracht vergezeld, dat ik niet twijfelde, of
waarop ik opmerkzaam gemaakt was, zou zeker geschieden. Deze standplaats was
pas vacant geworden door het vertrek van Ds. Ringnalda naar Spijk en het beroep
op Ds. Guldenarm te Oosthem uitgebracht.
Hebt gij geloof? hebt dit voor u zelf, staat er in de Bijbel; daarom durfde ik het
uitzicht, dat mij geopend was, aan niemand openbaren. Niet lang daarna verscheen
een deputatie van de Doornspijkse kerkenraad. Zonder dat ik hen gesproken had,
wist ik bij het eerste zien, van waar zij kwamen en verzweeg dit niet. Het beroep
volgde. In de eerste tien dagen van beraad werd ik door een dodelijke angst
overvallen of die gepasseerde aanwijzing op die zaterdagavond, uit mijzelf, uit de
duivel of uit God was. Dit laatste moest onwrikbaar vast bij mij staan, zou ik de
beroeping aan kunnen nemen. Op Hem alleen durf ik verwisseling van woon- en
standplaats wagen. Hij, Die u roept, is getrouw en met Zijn geleide zijn wij veilig en
gaan we zelfs juichend in de dood. Ik kan niet ontkennen, dat ik dagelijks vol gebrek
het aangezicht des Heeren op de knieën zocht en Hem bad om licht. "Heere",
smeekte ik, "is die aanwijzing van U geweest, wees dan zo nederbuigend goed, daar
schijnsel over te geven; Samuël hebt Gij wel viermaal geroepen." Een paar dagen,
voordat ik uitsluitsel kreeg, werden deze regels uit Psalm 119 mij toegepast: "en
welk een angst mij nimmermeer deed beven, Gij hebt gehoord". Op de tiende dag
van mijn bidden en zuchten en worstelen, was ik daarmee weer onafgebroken

bezig geweest. Aan de avond werd mijn gemoed vooraf bijzonder aangenaam
gesteld door de overtuiging, dat hij niet feilt, die Gods heil verwacht, en daarna
daalde deze waarheid uit de 62e Psalm in mijn ziel:"Eenmaal sprak God tot mij een
woord, tot tweemaal toe heb ik 't gehoord." Dit was de tweede maal, dat de Heere
Zich openbaarde door mij te doen zien, dat de genoemde aanwijzing van Hem was
geweest. Ik ontroerde van het hoofd tot de voeten. Het was alsof ik aan de grond
was genageld. De aanneming der beroeping stond onwrikbaar vast bij mij."
Doornspijk zou ds. Bax's laatste gemeente worden. Drieëndertig jaren heeft hij haar
gediend. Hij was een man, die grote invloed had op het kerkelijke en
maatschappelijke leven.
Ds. Bax maakte in Doornspijk de Doleantie mee, maar hij ging niet mee. Hij haalde
hierdoor zelfs de gram van dr. Abraham Kuyper over zich. C.A. Lingbeek schrijft in
zijn boek "Herinneringen uit den tijd der Doleantie", Leiden 1929 o.a.:
Niet liefelijk waren de benamingen, waarmede Dr. Kuyper predikanten en in het
algemeen bestuursleden van de Nationale Kerk, die hem durfden dwarsbomen,
meende te moeten betitelen. In zijn "Heraut" placht hij te spreken van de
"Synodale doggen". Toen de oude rechtzinnige Ds. Bax van Doornspijk het waagde
in den vacaturedienst naar Kootwijk te gaan en daar op te treden tegenover den
aldaar, in strijd met de reglementen onzer Kerk, bevestigden eersten leerling der
Vrije Universiteit, den Heer Houtzagers, toen schreef Dr. Kuyper over dien
vacaturedienst als over een daad van wreedste vervolging en ontzag zich niet de
woorden te bezigen: "Bax, Bax, wat vervolgt gij mij? Het is u hard de verzenen
tegen de prikkelen te slaan."
Toen de kerkelijke veranderingen in Doornspijk hun beslag hadden gekregen,
ijverde ds. Bax voor een eigen Hervormde School, omdat het onderwijs geheel in
Gereformeerde handen was gekomen. In 1906 legde hij de eerste steen van de
Hervormde School. Hij was toen al aan het eind van zijn ambtelijke loopbaan, want
in 1908 moest hij zijn ambt neerleggen. Hij kon het werk niet meer volbrengen
wegens zijn geestelijke gestel. De laatste jaren van zijn leven werd hij verpleegd in
de psychiatrische inrichting "Veldwijk" te Ermelo. Hier overleed hij op 9 juni 1911,
in de leeftijd van 83 jaar. Op de rouwkaart stond terecht: "Het leven was hem
Christus, het sterven hem gewin." (wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
De ark bij de Filistijnen (serie ‘De ark’, deel 2)

Het is oorlog. De Israëlieten voeren strijd tegen de Filistijnen. Ze zijn echter aan de
verliezende kant. Hoe kan dat toch? Waar is de Heere? Helpt Hij niet?
De ark wordt gehaald. Ze denken dat de Heere nu wel bij hen zal zijn. Maar…
hoewel de Filistijnen erg bang worden als ze ark zien, een teken van de
aanwezigheid van de Heere, winnen ze toch!
De ark wordt meegenomen door de Filistijnen. Ze zetten de ark in de tempel van
Dagon in Asdod en denken: de ark is buitgemaakt, de God van Israël is verslagen.
Maar dat hebben ze mis. De volgende morgen ligt het beeld van Dagon voorover,
op zijn gezicht, voor de ark. Vlug zetten ze hem rechtop. Maar de volgende dag ligt
Dagon in stukken voor de ark. Daarbij worden de mensen in Asdod ziek. De mensen
krijgen overal zweren. Wat een paniek breekt eruit. Weg met die ark!
De ark wordt naar Gath gebracht, daar breekt ook de ziekte uit. Dan gaat de ark
naar Ekron, maar ook daar worden de mensen ziek. Er sterven veel Filistijnen.
De mensen merken het: De Heere is niet verslagen! Hij leeft en is almachtig. Ze
worden erg bang. Als de ark hier blijft, zal hen nog meer ergs overkomen.
Hoe is in Israël op het vertrek van de ark gereageerd? Een boodschapper bracht Eli
de boodschap: Uw zonen Hofni en Pinehas zijn in de strijd gestorven én de ark is
meegenomen door de Filistijnen. Wat een schrik! Eli valt achterover van zijn stoel
en sterft. Bij de vrouw van Pinehas begint de bevalling te vroeg. Ze krijgt een
zoontje en noemt hem: Ikabod, de eer is weg uit Israël. Zelf sterft ze. Wat een
vreselijke dag voor Eli’s gezin. Wat een vreselijke dag voor Israël!
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen! Maar wie op Hem vertrouwt, op
Hem alleen, ziet zich omringt met Zijn weldadigheen!
Bij de Filistijnen zijn de mensen het er inmiddels allemaal over eens: de ark moet
terug! De ark staat op een nieuwe kar, met een koffertje met vijf gouden muizen en
vijf gouden spenen als geschenk én 2 koeien, die nog nooit een kar getrokken
hebben. Terwijl hun kalfjes in de stal loeien om hun moeder, lopen de koeien toch
gewoon door in de goede richting. Een teken voor de Filistijnen dat ze het goede
hebben gedaan: de ark terugsturen. Zo wil de Heere het ook. Hoewel zijn volk Israël
de ark heeft weggevoerd en daarmee de eer uit de tabernakel en uit Israël heeft
weggehaald, wil de Heere tóch weer bij Zijn volk zijn. Wat een groot wonder! Hoe
dat kan? Doordat de Heere Jezus al had beloofd dat Hij zou gaan naar de wereld
om voor de zonden verzoening te doen. Daarom kan de Heere toch weer bij Zijn
volk wonen. In Israël is grote vreugde! Er worden dankoffers gebracht voor de
Heere: ‘Looft den Heer’ want Hij is goed. Looft Hem met een blij gemoed. Want Zijn
gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid!’

Puzzel 991
Los de rebus op. Wat staat er? Dit is de oplossing van deze puzzel.

Eindantwoorden
988: Schaduw; Duizend; Naderen; Vlerken; Gezeten; Wandelt; Gesteld; Spreekt;
Stellen. Extra woord is: toevlucht.
989: 1. Cherubs; 2. Krans; 3. Levieten; 4. Manna; 5. Verzoendeksel; 6. Aaron; 7.
Sittimhout; 8. Goud; 9. Voorhang; 10. Draagbomen; 11. Getuigenis. Oplossing: Ark
des verbonds.
Inleveren: Puzzels 990 en 991 voor D.V. 5 maart 2020
Een hartelijke groet!

VERVOLGVERHAAL
De ongedachte redding
Door C. Brouwer
Hij moest echter geduld oefenen, daar het niet lang meer zou duren, of ‘De
Getrouwheid’ zou met volle zeilen weer de reis naar de vaderlandse kusten
ondernemen. Onderwijl zat hij echter niet stil, maar nam flink deel aan de
werkzaamheden van de schepelingen, die dit zeer op prijs stelden.
Een paar dagen later werd een logger uit V., een plaats dicht bij M. gelegen,
gepraaid. Toen men vernam, dat dit schip het roer naar huis had gewend, verzocht
men de schipper of deze de heuglijke tijding van E.’s redding aan diens familie te M.
zou willen overbrengen. Aan dit verzoek werd met de meest mogelijke
bereidwilligheid voldaan. Nauwelijks was het schip te V. binnengelopen, of een
telegrafisch bericht werd naar vrouw E. te M. gezonden van de volgende inhoud:
‘Uw man, matroos E., is gered; hij bevindt zich, gezond en wel, op het schip ‘De
Getrouwheid’ van de rederij P.S. te M.’ Het geheim van de telegrafie werd voor
deze keer geschonden. De bode, die haar dit bericht bracht, meende de arme
vrouw een weinig te moeten voorbereiden. ‘Vrouwtje!’ zei de bode, ‘schrik niet; ik
geloof, dat gij uw rouwklederen wel weer kunt afleggen wat hier is een bericht voor
u, daar naar ik meen, in staat, dat uw man niet verongelukt, maar nog in leven is.’
Bevend opende de ontroerde vrouw het telegram. Zij moest geloven, wat een
vertrouwbaar mens haar hierin mededeelde. Was de mededeling, dat haar man
omgekomen was, verpletterend voor haar geweest, ook deze tijding ontstelde haar
hevig. Hoe kon het ook anders? Wie zou in zulk een toestand ongevoelig kunnen
blijven? Welke vrouw zou niet van ontsteltenis bezwijmen, als men niet anders
meende, of de vader van haar kinderen haar dierbare kostwinner, was gestorven,
en helaas! onbegraven neergedaald op de bodem van de zee. Waar zij zovele
dagen in smart en rouw verkeerd had, was het, of op één ogenblik op de wenk des
Heeren de sombere wolken scheurde en de zon met haar liefelijke stralen haar hart
weer verwarmde door liefde en dankbaarheid. Iedereen deelde in de blijdschap
van de arme vrouw. Ook zij kon het waarlijk uitroepen: ‘De Heere heeft wonderlijke
dingen aan mij gedaan, dies ben ik verheugd!’
IV
Het was Paasmaandag van het jaar 1888. Op de morgen van die dag, waarop in de
gemeente des Heeren het woord weerklonken had: ‘Ik leef en gij zult leven!’ kwam
de tijding te M. aan, dat ‘De Getrouwheid’ binnen een paar uur het havenhoofd zou
bereiken. Honderden begaven zich daarheen, om getuige te zijn van de terugkomst

van matroos E. Onder die toeschouwers waren er ook, die de kracht verstonden
van ‘door het geloof behouden’. We zullen niet trachten weer te geven, wat er in
de ziel van E. omging, toen hij weer voet op de vaste wal zette en op de hartelijkste
wijze door vrouw en kinderen verwelkomd werd. Met gejuich werd hij door de
verzamelde menigte ontvangen, en in menig oog blonk een traan, die getuigde van
hartelijke belangstelling in het lot van het zwaar beproefde gezin. Thuisgekomen
vonden zij daar de reder van het vaartuig ‘De Getrouwheid’ met nog enige vrienden
reeds bijeen. De reder was een man, in wiens hart de vreze des Heeren woonde, en
nadat hij onze matroos nog eens in het bijzonder de geschiedenis van zijn redding
had laten meedelen, verzocht hij alle aanwezigen met hem het danklied der
verlossing aan te heffen.
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid!
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil’
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig, zalig leven.
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van de dood
Volkomen uitkomst geven.
Plechtig klonk het gezang, en na de Heere gedankt te hebben, keerden allen
welgemoed huiswaarts. U kunt denken, welke blijde dagen door dit gezin nu
werden doorgebracht! Ook de schipper en zijn zoon kwamen hen dikwijls
bezoeken, en onze matroos kon niet genoeg roemen van de goedheid des Heeren,
Die hem zo ongedacht weer behouden tot de zijnen had doen weerkeren.
Hebt gij, lezer! door genade al leren zien, dat het scheepske, waarop wij drijven,
ook een wrak is? En toch blijven wij zo vaak rustig te midden van de golven en
bekommeren ons zo weinig om de eeuwigheid. Niemand weet het uur van zijn
dood, en ook voor u kan de tijd spoedig daar zijn, dat u voor Gods rechterstoel zult
moeten verschijnen. Hoe staat het nu met u met het oog op de eeuwigheid? Zijt gij
bereid? O. indien u nog niet bereid zijt, lieve lezer, vraag dan veel of de Heere u
dagelijks meer en meer wil voorbereiden en toebereiden voor de eindeloze
eeuwigheid, opdat, wanneer, hetzij vroeg of laat, ook voor u het sterfuur zal
geslagen zijn, u niet zult moeten uitroepen: Ik heb de tijd der genade laten
voorbijgaan, het is nu voor mij te laat, voor eeuwig te laat!

EINDE

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V.
zaterdag 29 februari 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende
Kerkbode verschijnt op D.V. 5 maart 2020.
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken
wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags
12.00 uur.
Inleveradres:

kerkbode@hhgouddorp.nl of
Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp
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