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

MEDITATIE
Pasen ondanks angst en vrees
“En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest
zagen” (Lukas 24:37)
Binnenkort hopen we te gedenken dat we 75 jaar geleden als land en volk bevrijd
zijn van de nationaalsocialistische bezetters. Wat zullen sommigen in die tijd ook
geschrokken en bang geworden zijn, toen zij opeens oog in oog stonden met
vreemde soldaten. Wat gingen zij nu weer beleven? Zij waren hun bevrijders. Maar
zij konden het van blijdschap niet geloven. Zij waren gewend aan angst, spanning en
onzekerheid. Zij konden niet geloven, dat deze situatie nu opeens voorbij zou zijn.
De discipelen konden dit ook niet geloven. De Heere komt door gesloten deuren. Hij
spreekt van blijde troost en vrede. Maar in het hart van de discipelen is daarvoor
geen plaats. Zij zijn niet als de mensen, die zeggen: “Vrede, vrede, geen gevaar.” Zij
behoren niet tot die mensen die de breuk tussen God en zichzelf op het lichtste
helen. Hoe onvriendelijk hebben zij hun Heere behandeld. Hoe ontrouw zijn zij hun
Meester geweest. Het zou terecht zijn als Hij hun niet meer op zou opzoeken. Dat Hij
opgestaan is en leeft, geloven zij inmiddels wel. Hun voorman, Simon, heeft Hem
zelfs gezien. Hun Meester houdt Zich ergens buiten op. Maar Hij is niet bij hen. Dat
Hij hen zal bezoeken, daar houden zij geen rekening mee. Zal het ooit weer worden
als vroeger, toen Hij met hen was?
Het is avond. De dag is gedaald. Het is duister om hen heen. Het is ook duister in hun
ziel. Zij kunnen het allemaal nog niet bevatten en nog minder geloven. Wanneer zij
dan opeens een gedaante in hun midden zien, slaat de angst hen om het hart. “Een
geest, een angstaanjagende geest!” zo gaat het door hen heen. “En zij verschrikt en
zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen.” Zo wankel is
Gods volk in zichzelf, dat zij bij het minste gerucht het ergste vrezen. Hebben zij ook
niet het ergste te vrezen, wanneer zij letten op zichzelf? Hun zonden, afmakingen en
ontrouw onderwerpen hen toch aan Gods toorn en ongenoegen?
Misschien herkent u er wel iets van. Het virus is nog niet uitgewoed. De
noodmaatregelen worden binnenkort wat teruggeschroefd. Maar het is nog maar
een heel klein beetje. Verzorgingstehuizen blijven dicht. Bezoeken aan bejaarde
mensen zitten er nog niet in. Evenementen zijn tot begin september afgelast.
Kerkdiensten zullen voorlopig ook niet gehouden kunnen worden. In ieder geval niet
op de manier, waarop we dat graag zouden willen. Ondertussen houdt ook de
droogte nog steeds aan. Op vele plaatsen zal het zaaigoed niet kunnen ontkiemen.
Zo komt er niets van de oogst terecht, als er niet snel wat verandert. Dan kunnen

sommige mensen opmerken, dat het Pasen is geworden en dat hoop geeft. Maar het
is geen Pasen in uw hart. Wat kunt u daarnaast bang zijn voor uw werk, uw bedrijf,
voor de toekomst van de kinderen, voor hun opleiding, voor uw gezondheid.
Bejaarde mensen vragen zich angstig af: “Wat als het virus mij zal treffen? Zal ik het
dan overleven? En als ik het overleef, hoe zal ik dan verder moeten leven? Als ik het
niet overleef, hoe moet ik God ontmoeten? Ik durf niet te beweren dat het vlak ligt
tussen God en mij.”
Tussen alle geluiden en gedachten door hoort u dan: “Vrede zij ulieden.” Het zal wel
waar zijn. Het is immers Gods Woord. Het is het Woord van Christus. Maar het staat
er vast niet voor u en voor jou, zo lijkt het. Het blijft op afstand. Net zoals er bij de
discipelen geen plaats voor was, is er bij u en jou geen plaats voor. U hebt geen vrede
verdiend. Jij weet niet wat je nu moet hopen of vrezen. Het is niet te geloven, dat de
Heere in dit gedeelte tot u en jou zou spreken.
Dan maakt de Heere Jezus Zich aan Zijn discipelen bekend. Hij spreekt nog steeds
vriendelijk. Maar het klinkt wel verwijtend. “Wat zijt gij ontroerd?” Waarom zijn jullie
zo uit het evenwicht gebracht? “Waarom klimmen zulke overleggingen in uw
harten?” Daarna wijst Hij op zichzelf. “Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben
het Zelf.” Voel maar. Kijk maar goed. Want een geest heeft geen vlees en benen. Die
heeft Hij wel, zoals zij kunnen zien. En dan laat Hij Zijn handen en voeten zien. De
gaten van de spijkers en de nagels zijn nog goed te zien. De Heere Jezus spreekt tot
de Zijnen, Die Hem hebben leren kennen, Zijn onderwijs drie jaren lang gekregen
hebben, een betrekking op Hem ontvingen.
Maar van blijdschap geloven zij het nog niet. Het is te groot voor hen. Daarop vraagt
de Heere Jezus, of zij iets te eten hebben. En zij geven Hem een stuk gebraden vis en
honigraten. Een geest kan niet eten, maar iemand met een lichaam wel. Zo moeten
de discipelen het wel geloven, dat het hun Meester is, Die lichamelijk bij hen is.
Nog verstaan ze het dan niet. Totdat de Heere Jezus hun verstand opent, om de
Schriften te verstaan. Wat geschreven staat, maakt Hij tot grond, waarop zij kunnen
en mogen geloven. “Alles moest vervuld worden, wat …geschreven is.” Dus niet wat
zij voelen, zien, beleven is de grond, maar de Schrift. Het staat geschreven. Zo moest
het allemaal gebeuren. Het is geen vreemde weg. Door het geschreven Woord komt
Hij hen nabij. Door het geschreven Woord brengt Hij vrede mee. Het is vrede voor
mensen die telkens ingewonnen moeten worden voor de waarheid van Zijn Woord.
Het is vrede voor mensen die Hem verlaten hebben. Het is zelfs vrede voor vijanden
die de wapens van verzet nog niet ingeleverd hebben. Het is vrede voor mensen, die
geen recht hebben, dat Hij hen nog opzoekt. Kortom: het is vrede voor mensen die
maar één ding verdiend hebben: dat Hij hen voor eeuwig zou verlaten.
Maar nu is Christus door God verlaten geweest, opdat zulken nooit door God
verlaten zouden worden. Wat is dat een troostrijke gedachte, voor wie zich op God
mag verlaten. Zelfs als zij zich verlaten voelen en beseffen dat dit maar al te zeer
verdiend is. God zou ons met recht weg kunnen werpen. Hij heeft het niet gedaan.

U mag dit woord lezen. Dit woord komt tot jou. U mag horen van een Herder Die Zijn
schapen opzoekt, omdat zij Hem Zelf niet meer kunnen vinden. U mag horen van een
Herder Die nog schapen zoekt, omdat Hij ze toe moet brengen.
Kinderen, oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Pas geleden
gebeurde dat nog met een kind van vijf jaar. In eenzaamheid, zonder vader en
moeder, moest het sterven. Ik ken jongeren die eenzaam, verdrietig en angstig zijn.
De meeste mensen begrijpen hen niet en dat maakt hen nog eenzamer. Dan zijn er
de mensen die er alleen voor staan of zorgen hebben om hun gezondheid. Andere
mensen kunnen meeleven, maar niet meevoelen. Wat een angst en onzekerheid
brengt het alles met zich mee. Dan zijn er de bejaarde mensen. Alleen moeten zij
hun weg door het moeilijke leven gaan. Zij hebben al veel verloren op hun tocht door
dit leven. Ze zijn anderen kwijt geraakt aan de dood. Nu komen de omstandigheden
op hen af, terwijl zij met hun angst en vrees nergens naar toe kunnen. Hoe wordt er
aan het leven van ons allen geschud. Eenzaam zijn zij, alleen en verlaten. “Ik zag uit
ter rechterhand, en zie, zo was er niemand die mij kende” (Psalm 142:5).
Wat doet dat pijn! Daar wist David van. Ontzettend is het. Wat kunnen sombere
gedachten, lichamelijke moeiten, emotionele uitputting daarbij de eenzaamheid
verzwaren. De Heere bracht David daarmee tot Hem. Hij smeekte tot Hem. Voor het
aangezicht van de HEERE, leerde Hij ook beseffen, dat God niet hoefde te horen om
hem. “Ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand die leeft, zal voor Uw
aangezicht rechtvaardig zijn” (Psalm 143:2). Een levende christen beseft en erkent
dat hij geen rechten of aanspraken bij de Heere heeft. Hij ontdekt bij zichzelf zijn
boze hart, zijn zondig afdwalen, zijn ontrouw, zijn onafhankelijk van de Heere, zijn
onoplettendheid voor Zijn Woord. Hij heeft alle reden om zich gebroken voor de
Heere te buigen. Zou Hij Zich ooit weer over hem ontfermen? Wat kan zo iemand
zich bovenal geestelijk verlaten voelen door de Heere.
Echter, verlaten voelen, betekent niet verlaten zijn. Dat mocht David ook weten.
“Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen”
(Psalm 27:10). Werkelijk van God verlaten, was Christus alleen. Daarom komt Hij en
brengt vrede mee voor hen die ver zijn van de vrede. Die zich ten diepste daarom
eenzaam, verlaten en angstig voelen, zoals de discipelen en David. De geestelijke
verlatenheid is een kruis. Maar God legt het op. Hij heeft dat voor u gemaakt. Opdat
u het op u zult nemen. Opdat u het zou dragen. Opdat dit kruis u tot Christus zou
dragen, tot Zijn kruis. Daar heeft Hij de vrede met God verdiend. Deze vrede deelt
Hij na Zijn opstanding uit. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Het is de
vrede van de herstelde band met God. Een vrede die geloofd mag worden op grond
van Zijn onfeilbare Woord: “Vrede zij ulieden.” Om in alle verlatenheid te ontdekken:
in alle verlating verlaat God mij niet. Het is geen geest of schimmige gedachte, maar
Hij is het Zelf, Die in al mijn angst en zorgen nabij is. En Hij spreekt niet van kwaad,
maar van vrede met God. Met God de Vader Die in Hem de wereld met Zichzelf
verzoende. Nee, niet heel de wereld, maar wel de wereld van uw hart, waarvoor u

zo bevreesd en verschrikt kunt zijn. Die wereld heeft Christus overwonnen. Daarom
is het vrede.
Ds. A.P. Muilwijk

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 3 mei
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Fonds noodlijdende. gem. en pers., 3 aflossing kerk
Zondag 10 mei
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 3 aflossing kerk
Woensdag 13 mei
19.00 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
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)

VREUGDE EN VERDRIET
Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355.
Algemeen
Alle zieken, allen die met psychische nood te maak hebben en rouw dragende
gemeenteleden bidden wij Gods nabijheid, ondersteuning en vertroosting in Christus
toe. De Heere weet alle dingen. Hij vraagt met alle noden voor lichaam en ziel met
vrijmoedigheid tot de troon der genade te gaan om daar te verkrijgen
barmhartigheid en genade, om geholpen te worden te bekwamer tijd.

UIT DE PASTORIE
Uitzendingen
Dankbaar en verheugd zijn wij, dat vele gemeenteleden zitten te wachten op de
doordeweekse uitzendingen. Ouderling A.J. van Wijk heeft inmiddels ook een aantal
keren de uitzendingen verzorgd. De komende weken hoopt hij dat meer te doen.
Iedere doordeweekse dag wordt een nieuwe uitzending opgenomen. Deze wordt in
de loop van de dag één of twee keer herhaald. De bedoeling van de herhaling is, dat
mensen die de ene of de andere keer de uitzending niet kunnen horen, alsnog de
gelegenheid daarvoor krijgen. De uitzendingen worden gewaardeerd. Het is Gods
onverdiende goedheid, dat deze er nog mogen zijn, ondanks dat alles anders is
geworden. Elders in de kerkbode staan de uitzendingen vermeld. Zij vinden plaats,
indien de Heere wil en wij leven zullen. Is het verenigingsgebouw in gebruik is voor
een rouwdienst, dan zal dit zoveel mogelijk aangekondigd worden. Deze rouwdienst
wordt dan uitgezonden, zodat ook familieleden die deze niet kunnen bijwonen,
kunnen meeluisteren.
Voor u gelezen (1)
A. Valerius (1570/75-1625) was notaris en dichter te Veere tijdens de 80-jarige
oorlog tegen de Spaanse bezetter. Vermoedelijk was hij sinds 1592 ook
burgemeester van Veere. Zijn gedichten werden en worden nog wel eens gezongen
rond Koninginnedag, Koningsdag en Bevrijdingsdag. De inhoud van één van deze
gedichten trof ons in verband met de crisistijd die wij beleven.
Heere, kere van ons af
Uw vertorend aangezicht,

En door deez’ verdiende straf
Ons verblind verstand verlicht.
Dat Uw vriendelijk gelaat
Lichtend over ons mag staan
En Uw uitverkoren zaad
Eens toch mag met vrede gaan.
Toom en breidel ’s vijands macht,
Die ’t dus al in roeren stelt.
Heer’, verschijn eens zo met kracht,
Dat hij ruimen mag het veld
En Uw volk na zulk een werk
Veilig eenmaal opgaan mag
In Uw lieve, heil’ge kerk,
U te loven nacht en dag.
Doch zo ’t U believen zal,
Dat Gij ons nog langer zult
Laten in dit ongeval,
Geef ons Heere toch geduld
En laat Uwen wil geschiên:
Want Gij zeker en gewis
Best kunt weten en voorzien
Wat ons meest van noden is.
Onlangs is duidelijk geworden, dat verschillende noodmaatregelen sowieso van
kracht blijven. Ook kerken zullen geduld moeten hebben. Met onderwerping aan
Gods beleid vraagt dit gebed om geduld. Tegelijk belijdt dit gedicht dat Hij weet wat
nodig voor ons is. De Heilige Geest geve ons dat vertrouwen en dat te mogen
beoefenen, nu de crisis duidelijk nog niet zomaar voorbij blijkt te zijn.
Voor u gelezen (2)
“Wij geloven dat het alleen aan Gods zegen te danken is als wij voorspoed hebben.
Als het ons naar wens gaat. En dat ons zonder die zegen allerlei ellende en
rampspoed te wachten staat. Maar als dit zo is, moeten we ons ook niet meer
verlaten op eigen inzicht of bedrevenheid. Noch steunen op de gunst van mensen.
Noch ons vertrouwen stellen op een ijdele waan van geluk en… blijven streven naar
rijkdom en eer. Nee, wij moeten altijd de ogen op de Heere vestigen om ons door
Hem te laten leiden tot de bestemming die Hij in Zijn voorzienigheid voor ons
bepaald heeft, hoe die ook mag zijn. Wie zichzelf niet geheel en al aan de Heere
toevertrouwt…heeft dan ook nog niet…zelfverloochening bereikt. Maar wie

werkelijk zo gezind is, zal zichzelf wat er ook gebeurt, niet ongelukkig achten of zich
met verwijten aan God …beklagen. … De ene ziekte na de andere belaagt ons telkens
weer. …Daarentegen is dit de regel van de vroomheid dat alleen Gods hand over
voor- en tegenspoed beslist en die bestuurt. …Niemand maakt vorderingen in de
school van Christus als hij niet met blijdschap uitziet naar de dag van zijn dood en die
van de opstanding. …Hij zal immers komen als onze Verlosser, Die ons uit deze
peilloze afgrond van alle rampspoed en ellende zal halen en ons zal leiden tot de
zalige erfenis van het leven en Zijn heerlijkheid” (J. Calvijn). Calvijn bedoelt niet, dat
wij het leven zelf zouden verachten, maar wel in zoverre het ons tot zonde brengt en
van God af. “De gelovigen zullen de dag voor ogen hebben waarop de Heere Zijn
gelovigen in de rust van Zijn Koninkrijk zal opnemen, elke traan van hun ogen zal
afwissen, hun de mantel van de glorie en vreugde zal aantrekken, …kortom hen zal
verwaardigen te delen in Zijn geluk. …Dit is werkelijk onze enige troost!” (J. Calvijn).
Uit de pastorie
Bovenstaande woorden van de hervormer J. Calvijn troffen mij in verband met het
virus, dat ook de komende maand en zelfs maanden het leven van velen nog zal
beheersen. Dat het ons leven niet zou beheersen, gemeente. Het is immers Pasen
geworden. Het nieuwe leven is aan het Licht gebracht door de Heere Jezus Christus.
Mag u daar al in delen door bekering en geloof? Is Zijn leven jouw leven geworden?
Dan mag je wel eens uitzien naar het einde van de strijd. Dat is niet de strijd tegen
ziekte, ellende, narigheid en ongemak. Dat is de strijd tegen de zonde. Die strijd is in
principe al gewonnen. Deze is gewonnen door de Heere Jezus Christus. Hij geve u en
jou verlichte ogen uws verstands. Om te weten, welke is de hoop van Zijn roeping,
de rijkdom van Zijn heerlijkheid, de uitnemendheid van Zijn kracht. Dat is geen zaak
van aanschouwen, maar van geloven. Dat geloof is door het gehoor. Het gehoor is
door het gepredikte Woord Gods. Het wordt gewerkt en onderhouden door de
Heilige Geest. De landerijen smachten naar een aantal dagen milde regen, zodat de
grond mag openbreken. Zielen hebben de milde regen van de Heilige Geest nodig,
opdat zij openbreken en het zaad van Gods ingang mag vinden. Dat is het zaad van
het nieuwe leven. Dat nieuwe leven komt uit in een treuren over de zonde en leven
van de zalige troost van Pasen. Het gaat niet naar de dood, maar om Zijnentwil naar
het leven. Een kind van God mag door het geloof er wel eens naar uit zien, daar ten
volle in te mogen delen. Dan is het Zijn liefde Die trekt en ook boven de
omstandigheden uit tilt. Hoe drukte ds. J.T. Doornenbal het ook weer uit? “Zalig zijn
die heimwee hebben, want zij zullen zeker thuis komen.” En onderweg? Onderweg
doen zij hun werk, verlangen God en andere mensen te dienen, voor zover zij dat
kunnen doen, al is het gebedswerk in een stille woning. Gods Woord mag daar
hopelijk toch klinken en maakt de gebeden vol. Zij weten niet te bidden, gelijk het
behoort, maar de Heilige Geest bidt Zelf met onuitsprekelijke zuchtingen. Zij zien uit
naar de corona, nee niet naar het virus, maar naar de corona vitae, de kroon des

levens (Openbaring 2:10). En wanneer zij die ontvangen, zullen zij die werpen voor
Zijn voeten. Want Hij is waardig te ontvangen alle lof, eer, dank en aanbidding, van
nu aan, tot in alle eeuwigheid. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede
namens mijn vrouw, onze kinderen en de kerkenraad.
A.P. Muilwijk, V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD
Van 4 mei t/m 16 mei zijn er door de week de volgende uitzendingen:
Maandag 4 mei
10.30 uur
Bart en Kees over het boek Ruth, door
ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
15.00 uur
Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
19.00 uur
Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Dinsdag 5 mei
10.30 uur
Meditatie ds. H. Juffer
15.00 uur
Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
19.00 uur
Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Woensdag 6 mei
10.30 uur
Meditatie oud. A.J. van Wijk
15.00 uur
Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling)
19.00 uur
Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling)
Donderdag 7 mei
10.30 uur
Meditatie ds. H. Juffer
15.00 uur
Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
19.00 uur
Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Vrijdag 8 mei
10.30 uur
Meditatie oud. A.C. Lokker
15.00 uur
Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
19.00 uur
Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Zaterdag 9 mei
10.30 uur
Verhaal ouderling A.J. Nelis
15.00 uur
Verhaal ouderling A.J. Nelis (herhaling)
19.00 uur
Zaterdagavondmeditatie ds. A.P. Muilwijk
Maandag 11 mei
10.30 uur
Bart en Kees over het boek Ruth, door
ds. H. Juffer en oud. A.J. Nelis
15.00 uur
Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
19.00 uur
Samenspraak Bart en Kees (herhaling)
Dinsdag 12 mei
10.30 uur
Meditatie ds. H. Juffer
15.00 uur
Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
19.00 uur
Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Woensdag 13 mei
10.30 uur
Meditatie oud. A.J. van Wijk
15.00 uur
Meditatie oud A.J. van Wijk (herhaling)
19.00 uur
Bijbellezing ds. A.P. Muilwijk

Donderdag 14 mei

Vrijdag 15 mei

Zaterdag 16 mei

10.30 uur
15.00 uur
19.00 uur
10.30 uur
15.00 uur
19.00 uur
10.30 uur
15.00 uur
19.00 uur

Meditatie ds. H. Juffer
Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Meditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Meditatie oud. A.C. Lokker
Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Meditatie oud. A.C. Lokker (herhaling)
Verhaal ouderling A.J. Nelis
Verhaal ouderling A.J. Nelis (herhaling)
Zaterdagavondmeditatie ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE
Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten en personen - mei 2020
D.V. zondag 3 mei staat de landelijke collecte voor het fonds noodlijdende
gemeenten en personen ingeroosterd. Door middel van dit fonds helpen gemeenten
elkaar op financieel gebied zodat geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor
een goede voortgang van de Woordverkondiging en het gemeenteleven. In het
bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden.
Maar er zijn ook gemeenten die vanwege omstandigheden financiële hulp nodig
hebben om een moeilijke periode te overbruggen. Deze gemeenten kunnen, onder
voorwaarden, een ondersteuning krijgen uit het noodfonds.
Daarnaast kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het
beroepingswerk. De bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een
periode van vijf jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de
stimuleringsbijdrage elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze
wijze veel gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de
predikantsplaats financieel in stand te houden.
Naast het nood- en stimuleringsfonds is de collecteopbrengst ook bestemd voor
financiële ondersteuning van predikanten.
In 2019 bedroegen de baten van het fonds € 111.484 en de uitgaven € 126.458. Het
tekort werd aangevuld vanuit de algemene middelen.
Ook voor de komende jaren zijn er weer diverse toezeggingen voor ondersteuning
gedaan. Voor 2020 zijn de baten begroot op € 96.000 en de uitgaven op € 143.000.
Ook voor dit jaar hopen en rekenen we, ondanks de bijzondere omstandigheden,
opnieuw op uw steun om dit werk mogelijk te maken!
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meeleven en uw gaven.

VAN DE KERKVOOGDIJ
Collecten per bank en website
Met dankbaarheid mogen we constateren dat u als gemeente ook uw
verantwoordelijkheid neemt voor de voortgang van de verkondiging van Gods
Woord, ondanks dat we als gemeente helaas niet in onze kerk kunnen samenkomen.
Een situatie waarvan het einde nog niet inzicht is.
Per bank, zowel rechtstreeks als via de website d.m.v. Ideal, mochten we aan
collecten voor de diverse doeleinden een totaalbedrag ontvangen dat bijna gelijk is
aan de collecteopbrengsten over dezelfde periode vorig jaar. Hartelijk dank
daarvoor. Wel constateren we dat regelmatig kleinere bedragen worden
overgemaakt, waardoor verhoudingsgewijs de kosten per transactie wat hoger
liggen. Om de gemiddelde transactiekosten te drukken kunt u uw gaven ook
bundelen en bijvoorbeeld één of twee keer per maand uw collectegelden
overmaken. U kunt in de omschrijving dan aangeven waar uw gaven voor bedoeld
zijn, zodat deze voor de door u gewenste doeleinden worden ingezet.

ALGEMENE BERICHTEN
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 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 gesloten maar u kunt reserveren via de website of mailen naar
tdejong14@kpnplanet.nl dan proberen wij de boeken op donderdag- of
vrijdagavond bij u te bezorgen.
Zolang deze situatie er is, hoeft u niet te verlengen, de boete berekening is uitgezet.
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.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW
Op de persconferentie van vorige week dinsdag (21 april) maakte premier Rutte
bekend dat het verbod op vergunning plichtige evenementen wordt verlengd tot 1
september. Dit heeft tot gevolg dat de zomermarkt die gepland stond voor 18 juli
niet door kan gaan. Voor deze markt was een vergunning aangevraagd bij de
gemeente en deze vergunning zal niet worden verleend.
Ook de inmiddels gebruikelijke fietspuzzeltocht op Tweede Pinksterdag willen we dit
jaar niet door laten gaan. We beraden ons nog op eventuele aangepaste acties, één
en ander is mede afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen.

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Psalm 121
Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen
zal.

Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Afgelopen maandag, 27 april, was het koningsdag, de verjaardag van koning
Willem - Alexander. Dit jaar was dat best wel anders dan normaal. Geen spelletjesdag
op school, geen aubade bij de muziektent op het dorp, etc.
Normaal zijn de straten versierd met vlaggetjes, overal hangen de vlaggen uit. Het
lijkt wel of iedereen feest viert. En als je dan ziet hoeveel mensen er op het bezoek
van de koning afkomen, dan is dat toch altijd bijzonder. Op zijn verjaardag krijgt hij
zoveel aandacht, een dag helemaal gericht op zijn verjaardag.
Gister was het ook Koningsdag, een dag voor de grote Koning. Een dag die God voor
ons allemaal apart heeft gezet, zodat we mogen uitrusten van onze dagelijkse
werkzaamheden. Een dag waarop we ons op God kunnen richten, het wordt immers
steeds moeilijker in deze tijd om tijd vrij te maken voor Hem en dan ook nog je
gedachten er goed bij te houden? Toch krijgt er op deze dag van God zoveel de
aandacht, behalve God. We zijn vaak (in ons hoofd) bezig met hobby, familie, school,
werk en heel veel andere zaken die onze aandacht weer totaal opeisen. We worden
compleet meegezogen in een wereld die niet wil dat God bestaat en we laten ons zo
mee leiden. Sta je daar wel eens bij stil?
Stel dat op koningsdag de verjaardag van Willem Alexander niet centraal zou staan,
maar bijvoorbeeld premier Rutte. Dat zou toch raar zijn?
Koningsdag verbindt de mensen in ons land, het geeft altijd een gevoel van
saamhorigheid. De dag van de Koning, de zondag, geeft ons dat als christenen ook.
Wij mogen samenkomen rondom het Woord van God en ook zo samen Hem
aanbidden. God heeft immers geen individuen als gemeente, maar een volk met een
levend geloof. Christenen over de hele wereld horen bij elkaar. Ze zijn één levende
Kerk, de gemeente van Jezus Christus. En ondanks dat er best wat verschillen tussen
al die christenen zijn, mogen we allemaal in onze eigen gemeente samenkomen.
Jij toch ook?
Toch zijn er steeds meer mensen, die de Heere niet meer belangrijk vinden. De
Koning is niet meer interessant. Dat is heel erg! Ze zeggen wel dat ze geloven en een
kind van God zijn, of praten wel alsof ze een ware christen zijn. Maar in hun keuzes,

wat ze doen, wat ze zeggen, hoe ze leven, zie je niet dat Hij hun Koning is. Kan dat?
Is het mogelijk dat andere mensen niet zien wie jouw Koning is?
We moeten daarbij niet alleen naar andere mensen wijzen. We schieten allemaal
tekort! Jullie als kinderen, wij als volwassenen misschien nog wel meer. De houding
van een kind van de Koning is: ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit (…).
Daar komt immers mijn hulp vandaan, voor nu, voor gisteren, voor morgen, voor elk
moment van de dag… Wil jij Hem daar ook voor aanbidden, danken en eren? Daarom
is het zo fijn om op zondag naar de kerk te mogen. Daar mogen we samen met onze
familie en alle andere mensen in de gemeente samen de Heere dienen, samen zingen
tot Zijn eer én Zijn Woord horen! Dat Woord, wat ons waarschuwt, maar ook nodigt
om tot Hem te komen met al onze zonden en tekorten. De Heere is Zelf in de kerk,
want ‘waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden’ (…)
De eerste zondag dat we thuis waren vanwege het coronavirus, was best bijzonder.
Aan de ene kant aangrijpend en ernstig, wat een roepstem van de Heere! Aan de
andere kant leek het ons rustig, niet te hoeven haasten om allemaal onze nette
kleren aan te hebben en op tijd naar de kerk te gaan. Maar wat is het moeilijk om
elke week weer naar de kerkdienst te luisteren, thuis op de bank of aan tafel. Je bent
sneller afgeleid, misschien heb je ook wel een praatgraag (klein) broertje of zusje wat
maar moeilijk stil kan zijn. Ga je de zondag ook weer als een zegen zien, dat we naar
Gods Huis mogen gaan? Laten we bidden en vragen of de Heere weer wil geven dat
we naar de kerk mogen gaan. Maar ook dat we Hem in deze tijd nog meer zoeken en
bidden om Zijn bescherming en hulp. Hij weet van alle moeite en problemen af en
wil ons helpen, ook als het thuis allemaal anders is dan anders.
En om nog als laatste terug te komen op koningsdag: Het mag elke dag Koningsdag
zijn, elke dag een dag tot eer van God. In je schoolwerk, in je vrije tijd en in alles wat
je doet mag God geprezen worden. Dus laten we vanaf nu elke dag Koningsdag
vieren en de Heere dienen, voor Hem leven. Dan wordt elke dag een dag voor de
Koning!
Puzzel 996
Hieronder staan allemaal woorden door elkaar gehusseld. Al deze woorden hebben
te maken met het Koningschap van de Heere Jezus. De genummerde vakjes vormen
samen de oplossing.

Veel succes met deze puzzel. We wensen je in alles Gods zegen, ook als het op school
en met het schoolwerk thuis wéér anders zal gaan dan de afgelopen tijd.

VERVOLGVERHAAL

Geen andere goden
door C.M. van der Sluis
Zelfs het overlijdensbericht van Brinkman maakte geen indruk meer op haar.
Wat is een mens toch diep ongelukkig als God hem in eigen gekozen wegen laat
voortgaan. Geen ootmoedige dankbaarheid was het die haar vervulde bij de
geboorte van haar dochtertje Elsje, maar een verheffen op wat ze nu bezat.
Steunend op eigen kracht, op hun geld en goed, zo zou dit leven doorgaan, wat kon
hen dan nog deren? Aan de woorden van die laatste Zondag in Holland dacht zij
zelden meer. "Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben", ach er was
nu geen plaats meer voor. Maar de Heere is God en doet wat Hem behaagt. Het
briesend paard moet eindelijk sneven. De Heere zegt in Zijn Woord:
Dan zal Ik hen die dwaas en wrev'lig overtreên
Bezoeken met de roe en bitt're tegenheên.
Zo kwam ook de tegenspoed, zoals Mevrouw Olthof het noemde, in haar woning. De
dood kwam en maaide snel het leven van haar man af. Daar stond ze nu met haar
kind en met haar geld in een vreemd land. ... zonder God. Zonder Toevlucht. Maar
hoe groot het verlies ook was, ze klemde zich des te vaster aan haar kind en haar
geld. Maar de zorgen werden groter en eindelijk nam ze het besluit haar goederen
te gelde te maken en naar Holland over te steken. Daar zou ze, afgezonderd, op een
stil plekje voortleven. Wie kon haar, de rijke Mevrouw Olthof, dat beletten? Ze had
geld en dus.... macht. God had ze niet nodig, ze dacht zelfs niet aan Hem. Ze kon,
haarfijn uitgerekend, precies met Kerstmis weer in Holland zijn. Een brief had haar
zuster op de hoogte gebracht en.... zo schreef ze.... dan kunnen we gezamenlijk in
Holland Kerstmis vieren. Ja, zonder Godl Dat verbeeldt de arme mens zich in zijn
godsdienst. Zo kwam de afreis in zicht. ... de maanden werden weken en eindelijk
kwam de dag van vertrek ....
V. SCHIPBREUK
Maarrr. ... het liep even anders. De boot waarmede de reis zou gemaakt worden
vertrok één dag eerder en dus moest Mevrouw een week wachten. Maar, dat
betekende dat haar plannen in duigen zouden vallen? Dat nooit! Dan maar
passage besproken op een. ... vrachtboot, want ze zou haar zin hebben.
Kerstfeest vieren in Holland! Hoe meer de tijd naderde, des te meer verlangde

ze naar Holland. We lezen van Jona dat ook hij trachtte te vluchten, maar dat
ging niet, want er kwam een grote storm om zijnentwil! Zo ook hier. Aanvankelijk
ging de reis voorspoedig maar op de Noordzee brak een der geweldige
najaarsstormen los. Toen, toen werd het haar zo bang, want het schip werd
geslingerd door de golven en wie kon haar nu helpen? Tot wie kon ze nu
vluchten? Kon haar kind, haar eigen Ik haar nu helpen? De mensen? Niets en
niemand.
De kapitein kalmeerde haar: "Er is heus geen gevaar, Mevrouw", riep hij haar toe,
"ik heb het nog wel erger meegemaakt".
Wat liep nu alles anders dan zij gedacht had ... o, als, als er nu eens iets gebeurde!
,”O Heere, behoud ons toch spaar ons toch!" zo riep ze. Maar er was geen
vernedering het was alleen een roepen uit vreze des doods, om lijfsbehoud. De
dingen waaraan ze allang niet meer dacht, kwamen haar nu in de gedachten. Als een
schim ging aan haar oog haar gehele levensweg voorbij en de vermaningen van de
Brinkman' s hamerden haar in het geweten.
Ja, vader Brinkman had het goed bedoeld, maar ze had niet geluisterd en nu was hij
in de hemel en zij zwalkte hier op de woeste zee met de dood voor ogen. Wel had
Ds Lensveld gelijk gehad toen hij sprak: “Welgelukzalig is de mens, die de God Jacobs
tot zijn hulp heeft, en wiens verwachting van de Heere zijn God is". Nu gevoelde ze
pas dat ze die God niet kende, juist nu de afgoden haar verlieten.
Opeens .... een hevige schok! Wat zou er gebeurd zijn? Vermoedelijk was de boot op
een mijn gestoten, een losgeraakte, door de storm daarheen gedreven. Een groot
lek was in het voorschip geslagen. De kapitein gaf onmiddellijk bevel de
pompinstallatie in werking te stellen om te trachten het schip drijvende te houden.
Spoedig bleek het echter dat er met pompen niets meer te redden viel. Zo dicht bij
de Hollandse kust en dan nog om komen in de golven? Opnieuw riep zij tot God in
haar nood. Toen was daar die stem in haar hart: "Dewijl Hij uw Heere is, zo buig u
voor Hem neder". Maar juist dat kon ze niet .... buigen en buigen, dat juist wilde ze
ook niet. Haar hart was verhard geworden onder al de roepstemmen des Heeren.
De Heere had haar geslagen, maar, zij heeft geen pijn gevoeld.
De kapitein geeft nu bevel het zinkende schip te verlaten en plaats te nemen in
de twee reddingsboten. Mevrouw Olthof staat met haar Elsje op het dek, aan
haar arm bungelt de tas met geld. . .. haar gehele bezit. Het leek een onmogelijk
werk bij zo'n woeste zee in de boot te komen. Een matroos klimt af en zal de
kleine Elsje overnemen, daarna zal Mevrouw Olthof volgen .... er is geen tijd te
verliezen. De matroos klimt naar boven om nu de moeder in de boot te helpen
.... maar, o schrik, daar breekt de vanglijn, waarmee de boot aan het schip is
verbonden, stuk en. .... een grote golf slaat de kleine boot met één slag ver zee
in, al verder van het schip en de hopeloze moeder weg. Daar staat de moeder!
Reddeloos, radeloos van angst. "Mijn Elsje, o, mijn kind!", zo kermt ze. De
kapitein ziet wat ze van plan is en begrijpt. Snel springt hij toe en grijpt haar vast

.... ze stond gereed haar kind na te springen. De kapitein poogt haar gerust te
stellen. We gaan vlug over in de andere boot, Mevrouw, en zullen haar zoeken,
maar hij wist heel goed dat dit onmogelijk was bij deze woeste zee. Allen
verlaten nu het schip, dat al dieper wegzinkt.
(wordt vervolgd)

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode
Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag
9 mei 2020, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op
D.V. 14 mei 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
Comité Adullam Ouddorp

Nu we niet op verkopingen kunnen staan, willen we onder de aandacht brengen dat
we toch wel de snoeprollen en kruiden van Verstegen hebben. U kunt bij ons terecht
en een bestelling plaatsen, graag zoveel mogelijk per email: nj.grinwis@telfort.nl, als
u een vraag heeft of geen email heeft mag je bellen met tel.:06-19153606. Zo willen
we toch nog een bijdrage leveren aan Adullam.

Bestel hier uw moederdagtaartje en steun
Jantina’s kinderwerk!
Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in Roemenië via
stichting Kimon, organiseert samen met Bakkerij Dam een moederdagactie.

6-persoons moederdagtaartje voor € 5,99

I.v.m. het Coronavirus geven wij de voorkeur aan betaling via een digitaal
betaalverzoek, indien contant graag gepast betalen.
Bij het afhalen van uw bestelling zorgen we voor 1,5 meter afstand en
volgenwe de richtlijnen op van het RIVM.
D.V. zaterdag 9 mei 2020 kunt u uw vers gemaakte taartje
ophalen tussen 17.00 - 18.00 uur bij 1 van onderstaande
adressen:
▪ Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, 3253 VJ Ouddorp
▪ Dam Brood & Banket, Deltageul 103, 3251 NG
Stellendam

TIP:
Verras iemand
met een
taartje!

Uw bestelling kan tot en met maandag 4 mei 2020 doorgegeven worden :
06-22828945 (app of telefonisch)
mail: hometeamsperanta@hotmail.com

Naam: ..................................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................................
Bestelling ophalen in: Ouddorp / Stellendam

