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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
De voldoening van Christus’ zielsarbeid
Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden… (Jesaja 53:11a)
U zult niet altijd tevreden zijn over uw werk. Bent u tevreden, dan zijn andere
mensen het allicht niet. En het is dat jij dat werkstuk in moest leveren, maar eigenlijk
wilde je er nog het één en ander aan veranderen, want je was er niet helemaal
tevreden mee. Of jij was wel helemaal tevreden, maar de meester of leraar niet.
Alleen al het dagelijks werk van ons mensen is niet volkomen.
Maar Christus mocht volkomen voldoening hebben van de arbeid van Zijn lijden en
sterven. Hij heeft daarmee volkomen voldaan aan het Goddelijk recht van Zijn Vader.
Hij heeft alles precies zo gedaan, zoals Zijn Vader Hem had opgedragen. Zijn Vader
mocht er niets in missen. En Zijn Vader heeft er ook niets in gemist. Hij is er volkomen
voldaan mee.
“Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd worden.” Sommige mensen
doen lichamelijk werk. Andere mensen verrichten vooral geestelijke arbeid. Het gaat
in de tekst niet om lichamelijke arbeid, evenmin om geestelijke arbeid. Een veel
zwaardere arbeid is bedoeld. De “arbeid van de ziel” zijn de moeiten en de
benauwdheid, de pijn en het lijden die Christus moest doorstaan. Vooral moeten wij
denken aan de uren dat Hij de gevoelige hulp en nabijheid van Zijn Vader moest
missen. Golven van onuitsprekelijke benauwdheid, smart, verschrikking en helse
kwelling sloegen over Hem heen. “Al Uw baren en golven zijn over mij heen gegaan”
(Psalm 42:8).
Wanneer de Heilige Geest in uw en jouw hart en leven gaat werken, dan gaan u en
jij beseffen dat het verdiend is dat u ondergaat in de zee van Gods toorn. Dan laat de
Heilige Geest ook zien dat Christus ondergegaan is in de golven van Gods toorn voor
verloren zondaren. Dan krijgt u betrekking op Hem. Dan word je aangetrokken tot
Hem.
Soms gaan mensen aan hun vele en zware arbeid ten onder, psychisch of lichamelijk.
Christus ging in Zijn arbeid ook onder. Maar Hij bezweek niet. Hij ging niet ten onder.
Hij kwam boven. En Hij kwam niet alleen boven. In de diepte van Zijn lijden heeft Zijn
ziel zich verbonden met de zielen van verloren zondaren. Die bracht Hij boven,
gewassen en gereinigd in Zijn bloed. Hij mocht de hemelsblauwe lucht weer zien na
die drie uren inktzwarte duisternis.
Dan “zal Hij het zien”. Wat zal Hij zien? Vers 10 geeft antwoord op deze vraag. “Hij
zal zaad zien.” Hij zal vrucht zien. Hij zal loon krijgen op Zijn arbeid. Hij heeft niet
tevergeefs geleden.

Een professor in de theologie beweerde een aantal jaren geleden het tegendeel. In
een boek schreef hij dat Christus aan het einde van Zijn leven gekomen zou zijn als
een teleurgestelde man. Deze prof probeerde mensen te troosten, die teleurgesteld
zijn in de kerk en in kerkmensen. Hij troostte hen door erop te wijzen dat zij niet de
enige zijn. Christus zou volgens hem ook teleurgesteld aan het einde van Zijn leven
gekomen zijn.
Maar is dat een troost voor een jongen of meisje, een man of vrouw die zwaar
teleurgesteld is in zichzelf? Zij dachten beter te zijn dan anderen. Zij dachten hun
leven wel te kunnen verbeteren. Maar zij kwamen er achter: uit mij geen enkel
woord, daad of gedachte waarin de heilige God voldoening kan vinden. Zij zullen het
boek van die professor teleurgesteld dichtslaan. Dan hebben zij in Christus alleen
een Lotgenoot.
Christus is geen Lotgenoot, Hij is Losser. Hij verlost door Zijn zware zielsarbeid. Hij
zal voldoening hebben van de moeite die Hij moest doorstaan. Wanneer? U en jij
merken er misschien niet veel van in uw en jouw leven. Maar “Hij zal het zien en
verzadigd worden”. Als gevolg van Zijn zware arbeid zal het leven van zondaren
totaal veranderd, ja vernieuwd worden. Hij krijgt door Zijn Geest een gemeente die
Hem hoort, bij Hem hoort, Hem begeert te dienen met onvervalst vertrouwen, met
een rein geweten, met heel het hart. Want Hij zal door Zijn lijden en sterven de
zonde, de duivel en de dood overmeesteren. Zo wordt Hij de Meester van mensen
die eerst de zonde hebben gediend, die in de macht van de duivel waren, die
moesten sterven.
Hoeveel moeite hebt u er al aan gedaan om voldoende te zien in uw eigen werk en
jouw inspanningen? En zijn u en jij erin geslaagd? Nee, verwacht het niet daarvan.
God is nooit tevreden met al uw moeiten en inspanningen.
Weet u wat u gedaan hebt? U hebt “Hem arbeid gemaakt” met uw zonden,
“vermoeid met uw ongerechtigheden” (Jesaja 43:24), ja met uw eigen religie, met
uw eigen arbeid om het goed te maken. Daarvan kunnen u en jij het niet verwachten.
De Heilige Geest laat het zien in de arbeid van Christus. Hij overtuigt door Gods
Woord: niet uw en jouw arbeid, maar Zijn arbeid is voldoende. Zijn arbeid voldoet
aan Gods heilig recht. En de genade die Hij daarmee verwierf is voor u en jou genoeg,
zwakke, uitgewerkte zondaren.
Gij hebt veel goeds bij Uwen knecht gedaan;
Hem, naar Uw woord, gered uit al zijn noden;
Leer mij, o HEER’, een goeden zin verstaan,
En wetenschap, der dwazen waan ontvloden;
Wijs Gij mij Zelf den weg der waarheid aan,
Naardien ik heb geloofd aan Uw geboden.
(Psalm 119:33)
Ds. A.P. Muilwijk, v.d.m.

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 7 maart
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Bonisa zending, 3 aflossing kerk
Woensdag 10 maart, biddag
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
19.00 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie
Zondag 14 maart
9.30 uur:
Ds. G. Meuleman
18.30 uur:
Ds. G. Meuleman
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:
Zondag 7 maart vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur
Zondag 14 maart vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 5 maart
t/m 20 maart:
Vrijdag 5 mrt.

15.00 uur

Samenspraak: dominee en Johannes rondom
wedergeboorte en rechtvaardigmaking,
ds. A.P. Muilwijk en ouderling A.J. van Wijk.

Zaterdag 6 mrt.

19.00 uur

Meditatie ouderling A.W. Bruggeman.

Dinsdag 9 mrt.

10.30 uur

19.00 uur

Samenspraak: Bart en Kees over
zaligsprekingen, dominee H. Juffer
ouderling A.J. Nelis.
Herhaling uitzending van 10.30 uur.

15.00 uur

Meditatie ouderling A.C. Lokker.

19.00 uur

Bespeling kerkorgel van psalmen en
psalmbewerkingen door organist C. Grinwis.

Zaterdag 13 mrt.

19.00 uur

Verhaal ouderling W. Westhoeve.

Maandag 15 mrt.

19.30 uur

Catechisatie ds. A.P. Muilwijk.

Dinsdag 16 mrt.

10.30 uur

19.00 uur

Samenspraak: Bart en Kees over
zaligsprekingen, dominee H. Juffer
ouderling A.J. Nelis.
Herhaling uitzending van 10.30 uur.

Woensdag 17 mrt.

10.30 uur
19.00 uur

Meditatie ouderling A.J. van Wijk
Herhaling uitzending van 10.30 uur.

Vrijdag 19 mrt.

15.00 uur

Meditatie (Simson) ouderling A.J. van Wijk.

Zaterdag 20 mrt.

19.00 uur

Meditatie (Jesaja) ouderling K. Kasteleijn.

Vrijdag 12 mrt.
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VREUGDE EN VERDRIET
Berichten a.u.b. doorgeven aan dominee A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles
wat aangekondigd staat, gelden de woorden: “Zo de Heere wil.”
Onze zieken
Algemeen
Andere gemeenteleden die te maken kregen met ziekte, die kuren of onderzoeken
moeten ondergaan, uitzien naar een behandeling of een moeilijk bericht uit het
ziekenhuis kregen, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe.
Allen die niet thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg kunnen ontvangen,
bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. Mocht in eenzaamheid en gemis
die ervaren worden de zorgende God hen nabij zijn, sterken en ondersteunen. Die
weer thuis mochten komen, wensen wij toe Hem ootmoedig te mogen danken, Die
in het leven heeft willen sparen en nieuwe krachten gaf.

UIT DE PASTORIE
Voor u gelezen I
Mary Winslow (1774-1854)
Hoe gaat het met u, in deze moeilijke tijden? Met statige en zekere tred trekt Gods
vale boodschapper door het land. Velen van de Zijnen worden door Hem
binnengehaald, terwijl Hij anderen streng behandelt die de raad Gods tegen zichzelf
verworpen hebben en niet hebben gewild dat Hij over hen zou regeren. Dit zijn
ernstige tijden. We dienen onze kruiken weer bij te vullen en toe te zien dat onze
lampen bereid zijn en helder brandend. Deze dingen brengen ons tot een diepere
kennis van de Heere, Die ons Deel is. We ondervinden dan dat we niet zonder Hem
kunnen. Wanneer het geloof wordt beproefd en angsten de kop opsteken, maakt Hij
Zichzelf dierbaar aan ons. Heeft Hij ons ooit in de steek gelaten? Nee, nooit! Ik ging
op de vlucht voor de besmetting en nu zit ik er middenin!
Gisteren was onze tekst: ‘Ik zal van goedertierenheid en recht zingen; U zal ik
psalmzingen, o HEERE!’ Het was heel mooi, en juist nu heel gepast. Bijna ieder gezin
is door de heersende epidemie aangetast.

Ik verlang ernaar te horen hoe het gaat met jullie allen die behoren tot het huisgezin
des geloofs. Boven alles, hoe handelt de Heere met uw ziel? Bemoedig uzelf in de
Heere. Hoor Zijn lieve Zoon zeggen: ‘Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd,
want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand
Mijner gerechtigheid.’ Wie zou vrezen, Die de God van het heelal als Vriend heeft?
Hij is almachtig, algenoegzaam. ‘Ik ben God, de Almachtige!’ - de Algenoegzame ‘Wandel voor Mijn aangezicht.’ Zo is Jezus, onze eigen Jezus, in iedere tijd van
benauwdheid, in ziekte en in gezondheid, in leven en in dood, dezelfde
onveranderde, onveranderlijke Vriend. Vraagt u niet soms: ‘Heere, waarom ik?
Waarom hebt U Uw hart op mij gezet? Het is omdat U genadig zult zijn die U genadig
bent.’ Wat verhoogt dit de grootheid van deze onderscheid makende genade; het
verbindt onze harten nauwer aan Hem en legt een diepe, de diepste verplichting op
ons om Hem in heiligheid te volgen, al de dagen van ons leven!
Voor gelezen II
Ds. W.L. Krieger (1749-1822)
Met schreiende ogen heeft Petrus zich lichamelijk van Jezus afgewend. Maar met
zijn ziel was hij naar Hem toegewend. Zo heeft hij vergeving gekregen en zijn ziel is
gered geweest. De strik die voor hem gespannen was, is gebroken en hij is ontkomen.
Hij heeft reiniging van zijn zonden door het bloed van het Lam van God dat toen
vergoten werd, uit genade verkregen. Uit zijn doen, vergeleken met dat van Judas,
ziet men het grote onderscheid dat er is om met zware zonden tot Jezus te gaan of
tot de strop te vluchten.
Ten slotte
Het lijkt er wel op dat velen in deze tijd alleen maar druk zijn met de vraag of
vaccineren geoorloofd is of niet. De kranten en tijdschriften staan er vol van. De één
lijkt wel banger voor het coronavirus dan voor de besmetting met de zonde. De
ander lijkt wel banger voor het vaccin en andere voorzorgsmaatregelen dan voor de
vraag of hij misschien tegen het gebod van de naastenliefde in gaat. Is er ook nog
een volk dat ware droefheid kent over persoonlijke en nationale zonden? Zijn er nog
mensen die het lijden en sterven van Christus recht leren betrachten? Door al de
discussies over het vaccineren zouden we bijna vergeten dat het lijdenstijd is. Het
lijkt er wel op of we net als de discipelen druk zijn met elkaar de maat te nemen, te
verbijten en vergeten dan oog te hebben voor Christus’ lijdensgang. De droeve
werkelijkheid is ook dat wij dat liever willen. Nog één is er die liever wil dat we bezig
zijn met eindeloze discussies over allerlei kwesties: de duivel. Zijn naam doet hij
graag eer aan. Hij verdeelt graag en zorgt ervoor dat het kerkvolk met elkaar twist,
zodat dat kerkvolk het belangrijkste maar niet in het oog krijgt. Terwijl de Borg zorgt
voor de eer van Zijn Vader en de zaligheid van Zijn Kerk, meent het kerkvolk nog te
moeten ijveren voor Gods eer door allerlei oeverloze twistvragen en over wie het

meest Gods eer dient. Hoe zal het op deze manier ooit nog werkelijk biddag worden
en een terugkeer tot God met vasten en geween? Overigens is er maar Eén Die
volmaakt Gods eer heeft bedoeld in alles. “Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op
Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen; doch wij achten Hem, dat
Hij geplaagd, van Gods geslagen en verdrukt was” (Jesaja 53:4). Alleen de Heilige
Geest kan blinde zielsogen openen voor Hem en godsdienstige ijveraars in de schuld
brengen om alleen nog te kunnen leven van Zijn zielsarbeid. O zielen, doorzie toch u
lot. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? En u die de Heere kennen mag,
laat toch uw hoogmoed varen, wees de minste, verloochen uzelf, neem uw kruis op
u en volg Hem.
We mochten onlangs een jaar in uw midden zijn. Het was een veelbewogen jaar. Veel
activiteiten konden niet doorgaan of moesten op een andere manier plaats vinden.
Het lukte niet om de gemeente zo te leren kennen als men zou wensen. Toch mocht
de nodige arbeid gedaan worden. De Heere zegene deze arbeid. Hij verzoene wat
niet was naar Zijn heilige wil.
Graag willen wij u hartelijk bedanken voor de felicitaties en attenties die onze
dochters vanuit de gemeente ontvingen voor hun verjaardagen. In deze tijd waarin
ook wij weinig visite mogen ontvangen, doen deze bijzonder goed.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze
kinderen en de kerkenraad.
Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad beveelt u van harte aan de brochure van de NPV die betrekking heeft
over vaccinatie. Onderstaand treft u aan de ontvangen informatie van de NPV.
In 2021 ontwikkelde de NPV een nieuwe brochure over vaccinatie. Met deze
brochure biedt de NPV u handvatten om na te denken over het thema vaccinatie.
We zetten de belangrijkste argumenten rondom vaccinatie voor u op een rij. De
woorden ‘voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid’ zijn de rode draad in
deze brochure.

U leest onder andere meer over de volgende
vragen:
•

Waarom zijn er vaccins, hoe werken ze
en hoe worden ze ontwikkeld?
• Hoe zien we ziekte en gezondheid in
Bijbels licht?
• Hoe verhoudt vaccinatie zich tot Gods
voorzienigheid?
• Is vaccinatie enkel een persoonlijke
keuze?
• Verder vindt u nog aparte hoofdstukken
over de HPV-vaccinatie en vaccineren in
coronatijd.

De brochure is te raadplegen op: npvzorg.nl/vaccinatiebrochure E

VAN DE DIACONIE
Collecte Bonisa zending D.V. zondag 7 maart
Bonisa zending is blij met een trouwe
meelevende achterban. Zij hebben
voortdurend gebed en financiële middelen
nodig om hun werk te kunnen blijven doen.
Vandaar dat we deze collecte van harte willen aanbevelen. De werkzaamheden van
Bonisa zending vallen uiteen in vier onderdelen
Onderwijs: Zij ondersteunen in verschillende plaatsen Bijbels onderwijs zodat
mensen persoonlijk toegerust worden maar ook voor het werk in de gemeenten.
Woordverkondiging: Lokale evangelisten in verschillende streken gaan dagelijks
naar dorpen en steden om hun volksgenoten te bereiken met het Evangelie. Zij
ontvangen van Bonisa een toelage om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Diaconale hulp: Hierbij moet gedacht worden aan middelen voor medische zorg
maar ook onderhoud aan (kerk)gebouwen.

Bijbelverspreiding: Ze steunen het verspreiden van Bijbels in verschillende talen aan
diverse doelgroepen. Ook helpen wij bijbelgetrouwe lectuur in verschillende talen
verspreiden waaronder ook psalm- en hymnboeken.
We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.
Presentje 75+
Vorige week hebben jongeren van de JV “Daniël” en de “4-You” bij alle thuiswonende
gemeenteleden van 75 jaar en ouder namens de kerkenraad een presentje gebracht.
Het was een mooie manier om ouderen en jongeren in deze moeilijke tijd contact te
laten krijgen met elkaar. Door de gemeenteleden werd dit zeer gewaardeerd en de
jongeren vonden het heel erg leuk om te doen.

ALGEMENE BERICHTEN
Uitzending orgelbespeling
Op D.V. vrijdagavond 12 maart 2021 is er weer een muzikale uitzending. Van 19.00
tot 20.00 uur speelt organist Kees Grinwis op het kerkorgel psalmen en
psalmbewerkingen die te beluisteren zijn via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl. Er
worden psalmen gespeeld met als thema ‘Psalmen rondom de lijdenstijd’. Het
programma is als volgt:
- Ps. 22 : 1 en 7
- Ps. 16 : 3 en 6
- Ps. 40 : 4 en 8
- Ps. 89 : 14
- Ps. 69 : 1 en 2
- Ps. 72 : 6 en 11
- Ps. 85 : 2
- Ps. 31 : 11 en 12
- Ps. 129 : 2
- Ps. 25 : 2 en 6
Het volledig uitgewerkte programma is te vinden op onze website, hhgouddorp.nl.
De uitzending wordt na afloop op de website geplaatst.
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 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’
Nu de bibliotheek nog gesloten moet blijven kunt u boeken reserveren via de site:
bibliotheekebenhaezer.auralibrary.nl/auraicx.spx of bel op donderdagavond tussen
18.30 en 19.30 uur naar 0187-683896. Wij zoeken de boeken die aanwezig zijn dan
voor u op, en u kunt die op donderdagavond tussen 19.30 en 20.15 uur ophalen bij
de hoofdingang van Eben-Haëzer dus niet via de ingang bibliotheek. De boeken die
u uit heeft kunt u mee brengen.
Een groot aantal lezers heeft hun abonnement al betaald. Voor hen die het nog niet
gedaan hebben vragen wij: betaal dit via de bank. Het rekeningnummer van de
bibliotheek is:
NL80 RABO 0351 2171 85 t.n.v. Kerkvoogdij Herst. Herv. Gem. Ouddorp
Vermeld a.u.b. uw pasnummer bij uw betaling.
De prijzen voor de abonnementen (2 boeken per week per abonnement)
1 abonnement
€ 13,00
2 abonnementen € 21,00
3 abonnementen € 28,00
4 abonnementen € 36,00
5 abonnementen € 43,00
Als de huidige beperkingen weer worden opgeheven, zijn we geopend op:
Donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.
Vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur.
Bij een bezoek aan de bibliotheek is een mondkapje verplicht.
Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren
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.

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW
Paasbroodactie
Zoals we de laatste jaren gewend zijn willen we als activiteitencommissie weer een
paas- en krentenbroodactie organiseren. Dit doen we in samenwerking met bakkerij
Dam.
Verderop in de kerkbode vindt u een advertentie met de prijzen van de broden en
een bestelstrookje die u kunt inleveren op Duinkerkerweg 2a. Uw bestelling kan ook
telefonisch of per mail worden doorgegeven aan: Fam. Redert, 0187-682194 of via
ac.hhgouddorp@gmail.com
Bestellingen kunt u afhalen in Eben-Haëzer op D.V. zaterdagmorgen 27 maart van
09:45 tot 11.00 uur. Ook thuisbezorgen is mogelijk!
Bestellingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven op D.V. maandag 22 maart a.s.

VOOR JOU
Kerkbodebericht huwelijksconferentie ‘Liefde en trouw’
D.V. 10 april 2021 organiseert de HHJO een huwelijksconferentie.
Speciaal voor stellen die zich voorbereiden op het huwelijk of nog
niet zo lang zijn getrouwd. Samen sta je stil bij thema’s als
communicatie, seksualiteit en man en vrouw in Bijbels licht. Er is
nog niet precies bekend hoe een en ander invulling gaat krijgen,
maar de deelnemers zal die dag in ieder geval een programma
worden aangeboden. Als blijkt dat er niet fysiek samengekomen
kan worden, hopen we dat digitaal te doen. Juist omdat we het

Huwelijksconferentie

Liefde en trouw
samen investeren in jullie relatie

10 april 2021
aanmelden en info:

hhjo.nl/huwelijk

belangrijk vinden om stellen toe te blijven rusten, ook in deze tijd. Voor meer
informatie: www.hhjo.nl/agenda/huwelijksconferentie.

GEDENK UW VOORGANGERS
Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (2)
In de lente van 1866 brak in Nederland een cholera-epidemie uit die alle voorgaande
epidemieën vanaf ± 1830 overtrof in heftigheid. Er vielen als gevolg van deze
epidemie 21.000 doden (op een bevolking van 3.5 miljoen mensen). Veel
protestanten zagen door het grillige verloop van de ziekte in de epidemie de hand
van God, en was de enige genezing en preventie te vinden in het tonen
van berouw en bekering. Daarvan gewaagt ook de dan 23-jarige(!) Krijn Voogd in de
volgende meditatie op rijm, die wij hier onveranderd qua stijl en spelling weergeven.
Keert weder gij afkeerige kinderen en ik zal uwe afkeeringe genezen. Jeremia 3 vers
22.
O Heer wat zal ik thans dichten
wilt gij mij zelf onderrigten
bestuur mijn hart en pen te zaam
tot roem en eer van uwen naam
en heil voor mij en medemensch
dit is mijn bee en hartewensch.
als men thans ziet op Nederland
wat drukt aldaar des Heeren hand
o wat is dit een nare wee
de pest al onder ’t rundervee
en nog is dit het ergste niet
van ons ellende en verdriet
maar daar kwam nog tot ons daarna
die erge pest de Cholera
wat sleept die toch veel menschen
mee
zoo wel uit dorpen als uit stee
zoo komt God mensch en vee halen
door pest en andere kwalen
hij neemt er velen ’t leven af
bij duizenden zijn er in ’t graf

o wat zijn ’t toch zware plagen
in deze donkere dagen
aldaar sterft kind en echtgenood
de wederhelft zit in den nood
en ginder sterft de man en vrouw
het weesje zit in diepen rouw
zoo straft thans God door zijne hand
het eertijds bloeijend Nederland
die niet gelooft dat God het doet
die amos drie maar lezen moet
ook in jesaja vindt men ’t klaar
in hoofdstuk zeven en veertig daar
vindt gij beschreven toch gewis
hij schept ’t licht en de duisternis
en maakt de vrede en het kwaad
zoo als toch in vers zeven staat
vraagt gij waarom Gods toorn hier is
’t is om de zonden toch gewis
want waren er geene zonden
zoo waren er geene wonden
’t is om de ongerechtigheid

zoo als ons paulus heeft gezeid
dit kunt gij lezer klaarlijk zien
in romeinen een vers achttien
dus om de zonden drukt Gods hand
zoo zwaar thans over Nederland
vraagt gij nu over welke al
o velen zijn ze in getal
ik er maar een u zeggen zal
van dat ontzagchelijk getal
gij zijt eens van God afgekeerd
en hebt de zonden toen vermeerd
om dat gij afkeerde van God
zijt gij thans in dit droevig lot
ja daarom drukt nu zijne hand
zoo zwaar op ’t volk van Nederland
vraagt gij nu nog in dees ellend
is er dan nu nog raad bekend
ja is er raad om deze straf
te weren van ons land eens af
o ja God roept nog in zijn woord
zoo als men in ons tekstwoord hoord
keert wederom ja keert toch weer
en ik zal u genezen weer
o volk o volk van Nederland
merkt op des Heeren sterke hand
o mensch o mensch wie dat gij zijt
gij jong gij oud gij arm en rijk
o mensch gij het dan nu toch ziet
waarom God zend al dit verdriet
wat gij moet doen om deze straf
te weren van ons land eens af
de Heere roept in dezen nood
ik heb geen lust in uwen dood
maar daarin dat gij wederkeer
en leeft tot mijnen roem en eer
o volk o volk van Nederland
buigt u dan onder ’s Heeren hand
verlaat verlaat de kwaade paan

waarom zoudt gij verloren gaan
o volk verhard uw harte niet
gelijk bij isrel is geschiet
hoort wat de Geest zegt in Gods
woord
zoo als men in de hebreen hoord
heden luidt dat goddelijk woord
gelijk men in hooftstuk drie hoord
verhart uw harten heden niet
indien gij zijn stem hoord of ziet
ziet op Gomorra en sodom
God keerde die steden gansch om
’t was om de zonden groot en klein
dat die steden omgekeerd zijn
o neerlandsvolk keer weder dan
tot den Heer als een eenig man
want als g’ u nu keert tot den Heer
Hij zal u dan genezen weer
o Geest vuur onzen ijver aan
en leid ons op de regte baan
wil al ’t goede in ons werken
en door ’t gelove ons versterken
maak dat wij zijn de zonden moe
ja trekt ons na den Heere toe
en gij Gods eengeboornen zoon
weest onzen voorspraak voor den
troon
verlos ons uit des satans rijk
en maakt gij ons uw beeld gelijk
en gij o Vader van al ’t goed
zie ons toch aan in Christus bloed
ach Heere verhoort ons klachten
en wil onzen druk verzachten
ach wil ons toch genezen weer
gij aller goden opper Heer.
Ouddorp den 14 Julij 1866 K. Voogd.

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Goede diakenen
Het woord diaken betekent zoiets als dienen, dienstbaar zijn. In makkelijkere
woorden: Voor een ander in nood zorgen.
In het Oude Testament waren er nog geen diakenen.
Wel had de Heere wetten gegeven om voor armen, weduwen, wezen, verdrukten,
vreemdelingen te zorgen.
Er bestonden ook sabbatsjaren en jubeljaren. In die jaren hadden de armen bepaalde
rechten.
Elk 7e jaar was een sabbatsjaar. De schuld hoefde niet meer te worden terugbetaald.
En er waren ook mensen, die slaaf moesten zijn omdat ze hun schuld niet konden
betalen. Zulke mensen moesten vrijgelaten worden. Je begrijpt wel dat veel armen
naar dat jaar uitzagen!
Elk 50e jaar (na 7 sabbatsjaren, want 7 x 7 = 49) was een jubeljaar. Dan kregen de
mensen ook hun huizen en akkers weer terug, die ze hadden moeten verkopen om
hun schulden te betalen.
Wat is de Heere toch goed voor mensen in nood, dat Hij zulke wetten gaf.
In Israël ging het niet altijd goed. Er werd niet altijd goed voor anderen gezorgd en
niet iedereen hield zich aan de bovenstaande regels.
Toen de Heere Jezus op aarde was, wees Hij in Zijn preken steeds erop dat we voor
anderen moeten zorgen. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan, de gelijkenis van de rijke man en Lázarus. De Heere Jezus sprak ook veel
over het eten geven aan hongerigen, het drinken geven aan dorstigen, het herbergen
van vreemdelingen, het kleden van naakten, het bezoeken van zieken en
gevangenen. Steeds weer wees Hij erop dat we moeten zorgen voor elkaar. Het is
een taak voor elke christen! Ook jij mag iets doen voor een ander, met de talenten
die je hebt gekregen. Het hoeft niet veel te zijn; een kaart/kleurplaat/praatje/elke
dag naar een oudere zwaaien waar je langsfietst/de container buiten zetten/… En
zorgen voor een ander, dat zijn trouwens allereerst de mensen in je gezin. Wat is het
vaak lastig hé, om iets voor papa of mama te doen. Voor een ander is veel leuker.
Toch bedoelt de Heere dat óók, thuis iets doen om een ander te helpen. Wat maak
je daar ook vaak je ouders blij mee!!
De apostelen vertelden de mensen over de Heere Jezus. Toen Hij naar de hemel
mocht gaan, moesten zij het Evangelie verder gaan vertellen. Ook gingen ze voor
arme mensen zorgen. Op een gegeven moment konden ze niet alles meer goed

doen. Ze gingen mensen vergeten. Daarom werden er toen diakenen aangesteld, die
ervoor zorgden dat er naar de armen werd omgekeken en er hulp werd geboden.
Ook nu zorgen de diakenen ervoor dat het geld, wat we inzamelen met de collectes
op zondag, bij mensen komt die het nodig hebben. Dat kunnen mensen in de
gemeente zijn, die het moeilijk hebben, geen werk hebben en toch veel geld moeten
betalen, of andere zorgen hebben. Maar het geld gaat ook naar goede doelen, zoals
we dat noemen. Denk aan de MAF, SDOK, Kimon, GZB, Adullam, enzovoorts.
Allemaal stichtingen, die voor anderen mensen zorgen door hen het Evangelie te
brengen, arme mensen helpen of (gehandicapte) mensen verzorgen. De diakenen
mogen dit werk doen in afhankelijkheid van de Heere. Bid voor hen en bid of jouw
gave op de goede plek besteed mag worden, tot hulp van de naaste en tot eer van
God.
Puzzel 1016
Los de puzzel over de instelling van het ambt van de diakenen op. Welke oplossing
vind je in de vakjes met een letter?

De puzzels 1015 en 1016 inleveren t/m D.V. donderdag 18 maart 2021
Hartelijke groet

GEDICHT
Biddag
Durven wij nog wel te bidden,
onze mond nog open doen?
Durven wij een zegen vragen
voor het naderend seizoen?
Hebben wij niet – kerk en natie –
alle zegening verbeurd?
Hebben wij door onze zonden
ons niet van God losgescheurd?
Evenwel, God heeft gesproken:
Zaaiing, oogsten, dag en nacht,
zon en regen zullen blijven
tot het laatste nageslacht.
Daarom smeken wij ootmoedig:
Heere, zegen veld en vee,
ga op ’t land en op het water
deze zomer met ons mee.
Laat ons niet hoogmoedig denken:
ónze hand en ónze kracht,
óns verstand en ónze wijsheid
heeft ons voorspoed toegebracht.
Het is uit en door en tot U,
dat toch alle dingen zijn.
Wil ons bovenal bekeren,
dan zal ’t einde vrede zijn.
F. van der Schoot-van Dam

VERVOLGVERHAAL
Frans Verdoorn en zijn vriendjes
door Eva Corenwijck
De leugen achterhaald
De andere morgen was Henk veel later op school dan hij gewild had. Hij had voor
vader een boodschap moeten doen en miste daardoor de gelegenheid om Frans of
Piet vóór negen uur te spreken.
Geen ogenblik dacht hij eraan dat er nog meer gebeurd zou zijn; voor hem was de
scheur in zijn jas nog steeds het voornaamste.
Hij schrok dan ook geweldig toen onder het dictee de hoofdonderwijzer met een
ernstig gezicht binnenkwam en, na enkele woorden met de onderwijzer gewisseld te
hebben, naar de deur terugliep en een politieagent binnen liet.
Een vreemde stilte kwam plotseling over de klas.
Aller ogen waren op de politieagent gericht. Deze zei echter niets en keek strak voor
zich uit.
De hoofdonderwijzer nam eerst het woord: ‘’k Heb iets ernstigs vanmorgen, jongens
en meisjes’ begon hij. En toen vertelde mijnheer wat er bij oude Bartje gebeurd was.
‘Nu moet ieder eens eerlijk aan agent Pieters vertellen waar hij of zij gisteravond
tussen acht en negen uur geweest is.’
Bijna alle vingers gingen omhoog: er kwam blijkbaar ontspanning in de klas.
Ook Henk (hoewel met een bonzend hart) stak z’n vinger omhoog. Hij wist immers
zeker dat hij tussen acht en negen uur in de kerk geweest was!
Eén voor één moesten de kinderen nu duidelijk zeggen waar ze op die tijd geweest
waren.
Pieters, de politieagent, zei niets, maar schreef telkens iets op een klein nota-blokje.
Ook Frans en Piet kwamen aan de beurt.
‘Waar ben jij geweest, Frans?’ vroeg het hoofd der school.
‘Buiten gespeeld’ zei Frans kort.
‘En waar was dat ongeveer; was je alleen of met nog meer?’
‘Nee, met Piet en Henk, net als anders’ zei Frans even kort en stroef.
‘Dat is geen duidelijk antwoord, meester’ zei Pieters streng.
‘Hoe is je naam?’ vroeg hij aan Frans.
Pieters schreef het op en wachtte nu tot alle kinderen ondervraagd waren.
Daarna schraapte hij zijn keel en zei tegen de hoofdonderwijzer; ‘Mij dunkt,
mijnheer, de jongens die geen duidelijk antwoord konden geven, moesten maar
even mee gaan.’

‘t Hart klopte Henk in de keel toen Frans en Piet langs hem heen liepen. Piet zag zo
wit als de muur, maar Frans’ gezicht stond onbewogen.
Toen ze met hun vieren de klas uitgegaan waren, zei de onderwijzer: ‘Kom jongens
en meisjes, we zullen doorgaan,’ en hij ging verder de taalles te dicteren.
Hoewel ‘t muisstil was in de klas, was er toch niet veel aandacht meer: er werden
veel fouten gemaakt.
Henks hand beefde zo erg, dat hij haast niet schrijven kon. Hij kon niet anders
denken, of boer Peterse had het aangegeven, maar zich in de tijd vergist.
Zouden de jongens ‘t zeggen dat hij er ook bij geweest was? Natuurlijk zouden ze
dat! Zou Pieters hen meenemen naar het politiebureau? Duizend vragen kwamen in
hem op. Henk zat niets op z’n gemak.
Eindelijk kwamen de jongens weer binnen. Piet schreide, maar aan Frans was niets
te zien. De jongens gingen weer naar hun plaats en konden met de les doorgaan.
Maar o, wat duurde die morgen toch lang: er scheen geen eind aan het dictee te
komen.
Gelukkig - daar ging de bel.
Frans en Piet waren als een der eersten buiten en stormden het schoolplein af. Ze
begrepen best dat een heleboel jongens hun van allerlei wilden vragen, en daar
moesten ze niets van hebben.
Henk holde echter net zo lang tot hij hen inhaalde: hij moest en zou er meer van
weten.
‘Wat was het’ hijgde hij, ‘heeft boer Peters...’
Niks joh, jij zat immers veilig in de kerk; weest dus niet bezorgd, want Peterse maakt
je niets!’ zei Frans kort.
Henk begreep er niets van: Frans deed zo vreemd, en toch speelde hij dikwijls met
hem: waarom wilde hij hem nu niets vertellen!
Nog enkele vragen deed hij, maar Frans liet niets los. ‘t Laatste eindje liep hij met
Piet alleen en had nu meer succes. Piet was blij eindelijk tegen een vriendje uit te
kunnen praten, en vertelde uitvoerig wat er na kerktijd gebeurd was. Natuurlijk
vertelde hij het zo, dat Frans alles en hij niets gedaan had - hij was alleen meegegaan!
Henk vroeg alles wat hij verder nog weten wilde, en draafde toen vlug naar huis.
Wat was hij blij daar niet aan meegedaan te hebben! Hij was het echter met zichzelf
nog niet eens of hij thuis vertellen zou wat er op school gebeurd was - of niet. Het
was wel gevaarlijk erover te beginnen, meende hij: door het ene lekte soms het
andere uit. Dat het ook juist op één avond was!
Henk was niets te vroeg vanmiddag. Moeder had het eten al opgeschept en vader
kwam juist terug van de gemeenteraadsvergadering.
(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
13 maart 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt
op D.V. 18 maart 2021.
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

Paas- en krentenbroodactie
U kunt weer heerlijke paas- en krentenbroden bestellen!
De opbrengst is bestemd voor de HHG Ouddorp.
Wij doen dit in samenwerking met Dam Brood en Banket.
U kunt kiezen uit de volgende producten:
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Krentenbrood
Krentenbrood
Krentenbrood
Krentenbrood

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

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

BESTELLEN VIA:
- Bestellijst inleveren op Duinkerkerweg 2a
- Telefonisch: 0187-682194
- Whatsapp: 0616656049
- E-mail: ac.hhgouddorp@gmail.com

AFHALEN:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.60
8.60
11.50
13.00
15.00
17.00
5.50
6.50
8.00
9.50

Gelieve uiterlijk
22 maart
bestellen!

D.V. 27 maart van 9:45-11:00 bij Eben-Haëzer. Ook
thuisbezorgen is mogelijk!
BETAALWIJZE:
- Vooraf betalen via NL14RABO0327965339 t.n.v. AC kerkv. HHG Ouddorp.
- Bij afhalen kunt u pinnen of gepast (!) contant betalen.
Naam:_______________________________________________________
Adres:_______________________________ Tel.nr:__________________
Bezorgen: JA / NEE

Vooraf betaald: JA / NEE

Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:
Aantal:

800 gram zonder spijs
800 gram met spijs
1200 gram zonder spijs
1200 gram met spijs
1600 gram zonder spijs
1600 gram met spijs
800 gram zonder spijs
800 gram met spijs
1200 gram zonder spijs
1200 gram met spijs
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Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Paasbrood
Krentenbrood
Krentenbrood
Krentenbrood
Krentenbrood

