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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
Ook had de HEERE een hof gemaakt in Eden, tegen het Oosten…
Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsémané…

Gen. 2:8
Matth. 26:36

En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathéa, met name
Jozef… (…) en legde dat (= het lichaam van Jezus) in een nieuw graf, hetwelk hij in
een steenrots uitgehouwen had.
Matth. 27: 57 en 60
En laat na den sabbat, als het begon te lichten tegen den eersten dag der week,
kwam Maria Magdalena en de andere Maria, om het graf te bezien. Matth. 28:1
De drie hoven, 1) de hof van Eden, 2) de hof van Gethsémané en 3) de hof van
Jozef van Arimathea.
Geliefde lezer(es), er worden ons in de Heilige Schrift drie hoven op aarde gemeld,
die onze bijzondere aandacht trekken. Dat vanwege de hoogst belangrijke
gebeurtenissen, die daarin hebben plaats gevonden. Het zijn de hof van Eden, de
hof van Gethsémané en de hof van Jozef van Arimethea. De geschiedenissen van
deze drie hoven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze hebben alle drie hun
eigen plaats in het leven der Heilige Schrift.
De hof van Eden.
De eerste hof - de hof van Eden - is de zalige verblijfplaats voor de mens, die uit
het stof der aarde was geschapen. Het Paradijs der liefelijkheid was de eerste
woonplaats van de mens. De HEERE God, de Schepper van hemel en aarde, had in
een zalige omgang gemeenschap met de mens, die het pronkstuk en de Kroon van
Zijn schepping was. Daar leefde de mens met zijn Schepper en Formeerder in een
heerlijk leven en een lieven en dienen van God. Dat was de oorspronkelijke
bestemming van de mens. Alles was daar heerlijk. De mens die met Gods beeld
versierd was, was heerlijk. Heerlijk was zijn staat. Heerlijk was zijn toestand, en
heerlijk was zijn bestemming.
Welk een verandering kwam daarin! De mens zondigde. Hij luisterde naar de satan
en overtrad het bevel van God. Hij at van de boom der kennis des goeds en des
kwaads. De mens zou sterven als hij dat zou doen. Door die val heeft de mens zijn
heerlijkheid verloren en ook de heerlijkheid van het Paradijs. De mens viel uit de
staat der rechtheid in een staat van slechtheid. Welk een verschrikkelijke
verandering vond daar plaats. Het licht, de heerlijkheid en het leven waren

geweken en in plaats daarvan de duisternis, de zonde en de dood. Zo was de mens
aan de drievoudige dood onderworpen overeenkomstig het Woord des HEEREN.
In deze eerste hof, waar de satan de stad mensenziel veroverd had en haar
overmeesterd had, juist daar in die hof kwam God tussenbeide. Het vrouwenzaad
werd beloofd. Het licht van de zalige gemeenschap tussen Schepper en schepsel,
tussen God en mens, dat geheel verduisterd was door de zondeval, wordt door
God Zelf weer hersteld. Maar dat zou niet gebeuren zonder lijden, want van het
vrouwenzaad zullen de verzenen vermorzeld worden. Daar gaat dus lijden en
bloed mee gepaard.
De hof van Gethsémané
Vandaar dat de eerste hof ons heen wijst naar de tweede hof, de hof van
Gethsémané. Goede Vrijdag is de betaaldag voor de Kerk. In die tweede hof krijgt
Christus het lijden over Zijn gezegende Middelaars ziel uitgegoten. Daar in die hof,
krijgt het worstelen van de Zaligmaker zo'n grote betekenis. Daar in die hof, geeft
Hij Zich vorstelijk, zo edel vrijwillig, om de lijdensbeker tot op de bodem toe leeg
te drinken. Doordat Christus deze lijdensweg, deze via dolerosa, weg van smarten,
wilde gaan, ontvangen de gegevenen des Vaders vergeving van zonden,
vrijspreking van straf en een recht op het eeuwige leven. Gethsémané's hof wijst
ons naar de hof van Jozef, waar de gestorven Borg en Middelaar aan de schoot der
aarde werd toevertrouwd. Hij werd begraven tot een voldoening aan het
geschonden recht van God en om het Woord van God van Gen. 3:19 te bevestigen:
stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, dewijl gij uit de aarde genomen zijt. In de
hof van Eden werd voor Adam de toegang geopend tot het graf, waarin het lichaam
van de ziel wordt gescheiden. De mens wordt in dat graf ingedragen als een
openbaring van de wrekende gerechtigheid van God. De bezoldiging der zonde is
de dood, maar de genadegifte Gods is het eeuwige leven.
De hof van Jozef van Arimathea
Maar..., in Jozefs hof opent de Vorst des levens de uitgang uit het graf, opdat de
uitverkorenen in de dag der opstanding met ziel en lichaam verenigd, zullen leven
tot in alle eeuwigheid. Dat is nu de genadegifte Gods. Geliefden, in de
achterliggende weken is ons meestal een lijdende Borg en Zaligmaker voorgesteld.
En het liep er op uit, dat Hij gekruisigd, gestorven en begraven is. De weg der
vernedering is Hij volledig gegaan. Het liep zeer laag met Hem af, want carrière
heeft Hij op deze wereld niet gemaakt. Dat hoefde ook niet, want Zijn koninkrijk is
niet van deze wereld. Van de dagen van ouds af is geprofeteerd van de tweeërlei
staten van de Messias. De staat der vernedering en die van de verhoging die erop
volgen zou. Nu staan wij stil bij de eerste trap van Zijn verhoging, namelijk de
opstanding.

Wij hebben u dan de verrezen en verheerlijkte Jezus te vertonen, zo als Hij als een
verheerlijkte Zon is opgegaan. Mocht dan de verrezen Zaligmaker Zich ook aan uw
en mijn hart, bij de aan- en de verdere voortgang levend openbaren. Evenals bij de
vrouwen, die op weg waren naar het graf. Zij zullen het heilgeheim gebracht
worden, dat de Heere waarlijk is opgestaan, tot hun nut. Zij verstonden
aanvankelijk nog niet dat de opstanding van Jezus Christus uit de doden een bron
van troost is voor arme zondaren. Daarom wordt ook in 2 Tim. 2:8 gezegd: Houdt
in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. We zijn Het grote
keerpunt der geschiedenis genaderd. Hierin ligt de ganse zaligheid verklaard en
ook verzekerd. Het verzoend zijn met God spruit uit de opstanding van de Heere
Jezus voort. Hij is als Overwinnaar des doods uit het graf opgestaan en Hij laat
tevens zien dat Hij de macht van het leven, het nieuwe leven in Zich omdraagt.
Daarom zegt ook de apostel Paulus terecht, dat het Evangelie teniet gedaan wordt,
en de hoop op de zaligheid ijdel en tot geen nut is, als het niet vaststaat, dat
Christus uit de doden is opgewekt. De opstanding des Heeren is een zegepraal over
alle tegenstand en bezwaren, zoals men ziet in het vlieden in de wachters en in de
afgewentelde steen. De opstanding van de Heere is een bron van nieuw leven voor
hen die het verstaan, dat ze midden in de dood liggen, maar dat er Een is geweest,
die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. De vrouwen hebben dat
ondervonden, u ook al?
Zo leeft de Vorst altoos,
Zo leeft Hij eindeloos.
En u met Hem?
Ds. H. Juffer

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:
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag
9.30 uur:
Ds. G. Kater, Arnemuiden
19.00 uur:
Ds. A. P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 4 april, Eerste Paasdag
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 opleiding predikanten, 3 aflossing kerk
Maandag 5 april, Tweede Paasdag
9.30 uur:
Kand. G.J. Veldhuis, Kampen
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds
Zondag 11 april
9.30 uur:
Ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk
18.30 uur:
Ds. A.J. Speksnijder
Collecten: 1 landelijke evangelisatiewerk, 3 aflossing kerk
Woensdag 14 april
19.30 uur:
Ds. H. Lassche, Rijssen
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)

Overige bijeenkomsten:
Zondag 4 april:
Zondag 11 april:
Donderdag 15 april:

Paasviering zondagsschool, aanvang 14.30 uur
Vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur
Doopzitting, aanvang 19.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 3 t/m 17
april:
Zaterdag 3 april

19.00 uur

Meditatie ouderling W.H. Klink.

Dinsdag 6 april

10.30 uur

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

19.00 uur
Woensdag 7 april
Vrijdag 9 april

10.30 uur
19.00 uur
15.00 uur
19.00 uur

Zaterdag 10 april

19.00 uur

Dinsdag 13 april

10.30 uur

de
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Meditatie ouderling A.J. van Wijk.
Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Meditatie ouderling A.C. Lokker
Bespeling kerkorgel van psalmen en
psalmbewerkingen door organist C. Grinwis.
Verhaal ouderling A.J. Nelis.

19.00 uur

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

de
en

Vrijdag 16 april

15.00 uur

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

Zaterdag 17 april

19.00 uur

Meditatie (Ruth) ouderling A.W. Bruggeman.

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 hebben met ziekte, die kuren of onderzoeken
moeten ondergaan, wensen we ook Gods onmisbare zegen en ondersteuning toe.
Daarnaast mag er dank zijn, dat de HEERE medicijnen heeft willen zegenen en de
kracht heeft gegeven aan het lichaam om die te verdragen.
Allen die niet thuis de nodige lichamelijke of psychische zorg kunnen ontvangen,
bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. Hij zij hen nabij in zorg en pijn. Zij
die naar huis mochten terugkeren wensen wij ook Gods nabijheid en ondersteuning
toe. Hij geeft daarin nog weer reden tot dankbaarheid. Aan de levensboom is
geschud. Wij wensen allen toe bij God vandaan voorbereid te worden op de
ontmoeting met Hem. “Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid
des aangezichts wordt het hart gebeterd” (Prediker 7:3).

UIT DE PASTORIE
Voor u gelezen (1)
ds. Th. à Brakel (1608-1669)
Waarom God zijn kinderen soms laat vervreemden van zijn gemeenschap, en
bedroefd of benauwd worden
KIND. Vader ik heb verstaan, hoe Gods kinderen ook die gevoelende gemeenschap
met God soms niet genieten, en waaruit dat komt, nu wilde ik wel graag eens horen,
waarom God zijn kinderen alzo laat vervreemden van zijn gevoelende gemeenschap,
en hun benauwd laat worden?
VADER. Zoon, er zijn wel verscheidene redenen waarom: maar de hoogste oorzaak
is Gods welbehagen; want Hij leidt zijn kinderen naar zijn raad, daarna neemt Hij ze
tot heerlijkheid op, Ps. 73:24, en al kunnen wij dat dikwijls met ons verstand niet
begrijpen, zo moeten wij ons verstand onder zijn wijsheid daar neerleggen; want zijn
gedachten zijn niet onze gedachten, en zijn wegen zijn niet onze wegen, Jes. 55: 8,

maar behalve dat, zo kunnen wij ook reden vinden in Gods Woord, waarom Hij zo
doet. Welke redenen wij in twee zullen vervatten.
De eerste, dat dit het meest is tot Gods eer. De andere, dat het voor de gelovigen zo
best is.
Wat het eerste aangaat: het is zo het meest tot Gods eer en wel op verschillende
manieren:
1. Ten eerste, opdat zij leren dat alle optrekking in God en met Hem gemeenschap
te hebben, en zijn zoete en liefelijke tegenwoordigheid te gevoelen, alleen is zijn
werk en genade, want Hij is de God aller vertroosting, 2 Kor. 1: 3, en opdat wij Hem
alzo daarvan alleen de eer zouden geven.
2. Ten tweede, dat Hij is een vrij God, die doet zoals Hij wil, Matt. 20: 15, Ef. 1: 11,
en dat Hij alzo naar de vrijheid van zijn genade en barmhartigheid ons zijn liefde en
barmhartigheid en gunst doet gevoelen. Als een gelovig mens, die altijd even hoog
had, zo mocht hij door de verdorvenheid die nog in hem is, zich enigszins inbeelden
dat hij er enig recht toe had, opdat hij het waardig ware; maar als de gelovige ziel
deze gemeenschap met zijn God en Zaligmaker eens mist, en God de Heere hem dan
zo wederom voorkomt met zijn barmhartigheid en liefde, zo verheerlijkt hij God dan
temeer, dat het alleen is zijn liefde en ontfermen en zegt dan wel: Wie ben ik Heere,
dat Gij U alzo aan mij zoudt openbaren, en in uw liefde en gemeenschap optrekken,
en U mij zo gemeen maken!
3. Daarbij, mijn zoon in de Heere, door het missen van de gevoelende liefde en
gemeenschap met God en onze Zaligmaker Jezus Christus, zo leert men temeer en
te beter kennen wat een grote en onbegrijpelijke weldaad het is, als God ons zijn
liefde en zoete tegenwoordigheid en gemeenschap doet gevoelen en het missen ons
zo bedroefd, verschrikt en benauwd maakt, en die te genieten zo vrolijk en
welgemoed doet zijn. En zo acht een gelovige ziel die zoveel te hoger; ja hoe
benauwder de ziel is geweest, en hoe zwaarder zij Gods toorn en verschrikking heeft
gevoeld, hoe zij die weldaad te groter inziet, en God temeer over die barmhartigheid
en liefde verheerlijkt en prijst, dat Hij hun ziel zo lieflijk omhelst, Jes. 38, dat zij wel
zegt met, Johannes: God is liefde, 1 Joh. 4: 7 en ik zie niets dan liefde in God. En zo
veel temeer verheugt zich die ziel in de Heere en in zijn goedheid.
Voor u gelezen (2)
ds. W. à Brakel (1635-1711)
April, Grasmaand
De dorre boom, de zwarte kluit,
Geeft nu weer jeugdig groente uit.
Och! Dat ik ook eens zo ontsproot,
En loof en vrucht droeg voor mijn dood!
Of ’t hart van binnen leven heeft.
’t Genoegt mij niet, zo ’t niet en geeft

Des levens blijk; en tot Gods lof.
Niet staat als een gewaterd hof.
Voor u gelezen (3)
ds. P. Noordbeek (1711-1779)
Indien wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, dan houden wij ons
verzekerd dat God ook allen die in Jezus ontslapen zijn, zal wederbrengen met Hem.
En hun sterfelijke lichamen door de kracht van Christus’ Geest, Die daarin gewoond
heeft, levend gemaakt, veranderd en aan Christus’ heerlijk lichaam gelijkvormig
gemaakt zullen worden. En dat Hij hen door de Heere, de rechtvaardige Rechter, in
de grote dag de gloriekroon, die voor hen is weggelegd, in het openbaar zal toewijzen
en geven.
Ten slotte
We wensen u en jou gezegende dagen van gedenken van Christus’ verzoenend lijden
en sterven toe. Op de betaaldag voor Zijn Kerk is de opstandingsdag gevolgd. Daarom
kunnen dode zondaren nog zalig worden. Waar al onze bijdragen aan de zaligheid
verdwijnen, zal Hij met Zijn weldaden verschijnen.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw, onze
kinderen en de kerkenraad.
Ds. A.P. Muilwijk V.D.M.

VAN DE DIACONIE
Opleiding predikanten
De commissie opleiding en vorming (COV) van onze kerk vraagt uw aandacht voor de
komende collecte op D.V. 4 april. De Heere van de Kerk heeft ons opgeroepen om te
bidden “dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote”. We vragen u dat ook te blijven doen.
Daarbij gaat het niet alleen om studenten aan het seminarie die zich geroepen tot
het ambt van predikant, maar ook om docenten die onze studenten op grond van
Gods Woord kunnen opleiden. De commissie opleiding en vorming (COV) doet
daarom weer graag een beroep op uw liefdegaven. Eventueel kunt u ook
rechtstreeks geld overmaken op NL 81 RABO 01414 58062 t.n.v. COV onder
vermelding “gift opleiding”.
Collecteaankondiging landelijk evangelisatiewerk
Op D.V. 11 april is het doel van de diaconiecollecte het landelijk evangelisatiewerk.
Eén van de doelen is het financieren van de website Zien-en-geloven. Deze website

richt zich op mensen die niet of nauwelijks bekend zijn met het christelijk geloof.
Vooral in het begin van de coronatijd is de website vaak bezocht. Nu zwakt het aantal
bezoekers weer wat af, maar nog steeds zijn er enkele tientallen bezoekers per dag.
Verblijdend is dat er veel vraag is naar een gratis Bijbel. Ook zijn er verschillende
mensen die de online Bijbelcursus volgen. Er kunnen ook vragen gesteld worden over
het christelijk geloof. De vragen die ontvangen worden komen zowel van
kerkmensen als van mensen buiten de kerk en variëren van levensvragen tot
kritische vragen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website,
met een nieuw logo en een nieuw grafisch ontwerp. Ook de inhoud proberen we dan
weer fris weer te geven. Dat is een proces dat ook de nodige kosten met zich
meebrengt; een financiële bijdrage is daarom zeker welkom. Doet u mee? Van harte
aanbevolen!

VAN DE KERKVOOGDIJ
Daling inkomsten kerkvoogdij a.g.v. coronacrisis……..
Sinds maart vorig jaar kunnen we als gevolg van de coronacrisis helaas niet als hele
gemeente opgaan naar Gods huis om daar Zijn Woord te horen. Door de middelen
van de techniek wordt ons de mogelijkheid geboden de diensten thuis mee te
luisteren voor de keren dat we de diensten niet bij kunnen wonen.
Ook collecteren in de kerk is niet meer mogelijk, waardoor u op andere manieren uw
collectegelden dient over te maken. Helaas moeten we als kerkvoogdij constateren
dat sinds het wegvallen van de fysieke collecten de inkomsten een (fors) dalende lijn
vertonen en de inkomsten achterblijven bij hetgeen noodzakelijk is. Ten opzichte van
vorig jaar is maandelijks sprake van een daling. Als we februari 2021 vergelijken met
2020, is een daling zichtbaar van bijna 60%!.
Een zorgelijke ontwikkeling, die het bijna onmogelijk maken financieel gezond te
blijven. We doen dan ook een dringende oproep hierin uw verantwoordelijkheid te
nemen, zodat de inkomsten voldoende blijven om de kosten te kunnen dekken en
de erediensten doorgang te kunnen laten vinden. Mogen we ook hierin op u
rekenen?
Reactietermijn uitnodiging kerkdiensten beperkt tot 48 uur
Voor het bijwonen van de kerkdiensten ontvangt u een e-mail met het verzoek aan
te geven of u de aangegeven dienst wilt/kunt bijwonen. Het komt regelmatig voor
dat het heel lang duurt voordat een reactie op deze e-mails wordt ontvangen. Voor
degenen die de uitnodigingen verzorgen erg vervelend en lastig om het aantal

kerkgangers te krijgen op het geldende niveau. Om dit proces te verbeteren geldt in
het vervolg dat een uitnodiging komt te vervallen als niet binnen 48 uur na ontvangst
van de e-mail een reactie is gegeven. Hierdoor is het mogelijk tijdig anderen voor de
betreffende dienst uit te nodigen. Graag uw begrip en medewerking hiervoor.
Tijdig aanwezig bij kerkdiensten
Helaas moeten we constateren dat steeds meer kerkgangers erg laat komen als ze
een kerkdienst mogen bijwonen, waardoor de kerkenraad moet wachten tot
iedereen een plaats heeft gevonden. Zoals in de uitnodigingse-mail aangegeven,
wordt u verzocht 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig te zijn. We
verzoeken u dan ook dringend u daaraan te houden, zodat de dienst tijdig kan
beginnen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Donderdag 15 april: Doopzitting
Op D.V. zondag 18 april zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend.
Daarom zal op donderdagavond 15 april om 19.30 uur doopzitting worden
gehouden. De ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van
ds. G. Boer te lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen. De
moeders worden nog verzocht met gedekt hoofd te komen.

ALGEMENE BERICHTEN
Uitzending orgelbespeling
Op D.V. vrijdagavond 9 april 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 Pasen’. Het programma
is als volgt:
- Psalm 9 : 1, 2 en 9
- Psalm 16 : 5
- Psalm 21 : 1, 4 en 5
- Psalm 43 : 5

- Psalm 52 : 7
- Psalm 72 : 10
- Psalm 118 : 11 en 13
- Psalm 118 : 14
- Psalm 135 : 12
- Psalm 150 : 1 en 3
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.aspx 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.
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.

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

Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’
Als zondagsschool mogen we nog steeds niet bij elkaar komen vanwege de
beperkende maatregelen. Om toch de paasfeestviering van de zondagsschool op
zondag 4 april te houden is in overleg met de kerkvoogdij besloten om deze in de
kerk te houden. Deze zal aanvangen om 14:30 uur ’s middags.
Gelet op de huidige omstandigheden is besloten om de zondagsschool niet in zijn
geheel bijeen te laten komen. Daarom nodigen wij dan ook de kinderen uit die in de
straten wonen beginnend met de letters A t/m J.
Gelet op bovenstaande vragen wij aan u als ouders begrip om de kinderen zoveel
mogelijk alleen te laten komen, dus zonder ouders. Dit om zo weinig mogelijk
bewegingen te hebben op het kerkplein. De ingang van de kerk is aan de zijde van
verenigingsgebouw Eben-Haëzer.
Is uw kind verkouden is het advies houdt uw kind thuis.
Het Paasfeest van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon.
Het programma van de paasviering zal op de site van de kerk worden geplaatst.

Kinderclub ‘Hosanna’
Hallo jongens en meisjes,
Hebben jullie ook meegekeken naar de jeugdappèldag die deze keer online was?
Dan hebben jullie ook het prachtige verhaal gehoord van de uittocht uit Egypte. De
vaders moesten een lammetje slachten en het bloed aan de deurposten smeren. Wat
een mooie boodschap, juist in de dagen voor Pasen.
Het grote Paaslam heeft geleden en is gestorven, maar
ook opgestaan. Daarover mag jij ook nadenken in deze
week en met de paasdagen. Is Hij ook voor jou deze
weg gegaan?
Vele kinderen hebben ook de kleurplaat die jullie van
ons kregen ingeleverd.
De mooiste kleurplaat staat hiernaast!
Groeten van de leiding van kinderclub Hosanna.
Jeugdvereniging ‘Daniël’
In de afgelopen tijd konden we helaas niet fysiek bij elkaar komen. Toch hebben we
elkaar tijdens verschillende online bijeenkomsten kunnen ontmoeten. Vorige week
hebben we tijdens een online Bijbelstudie nog nagedacht over wat Pasen jouw te
zeggen heeft. We hebben elkaar mogen wijzen op het Lam Gods, dat de zonden der
wereld wegneemt. Wie door het geloof zijn ogen op Christus mag slaan heeft iets
om naar uit te zien! Zie jij daar ook met groot verlangen naar uit?
Wanneer we weer een online bijeenkomst organiseren laten we via de app aan jullie
weten!
Inmiddels hebben jullie ook het blad Daniël thuis ontvangen. Dit
blad zullen jullie een halfjaar gratis ontvangen. Op deze manier
blijven jullie toch verbonden aan de jeugdvereniging die ook de
naam Daniël heeft! We hopen dat niet alleen jullie maar ook de
andere gezinsleden de mooie stukjes in het blad zullen lezen!
Uiteraard kijken we ernaar uit om gewoon weer bij elkaar te kunnen
komen maar zolang dit niet kan brengen we graag Daniël bij jullie
thuis!

GEDENK UW VOORGANGERS
Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (4)
Op 17 mei 1866 trouwt een van de twee zussen van Krijn Voogd met Paulus
Broekman, zoon van Eeuwit Broekman en Grietje Sperling. Ter gelegenheid van dit
huwelijk dicht Krijn de onderstaande verzen.
1.
Ziet zwager en zuster dezen dag
waarop ik u thans wenschen mag
dat God u thans gelukkig maakt
en gij in al uw doen goed slaakt
God geve op uwe wegen
in al uw doen Zijnen zegen.

5.
Och wilt dan gaan tot den Heere
Van Hem deze zaak begeere
dat Hij u toch in dezen tijd
wil bereiden voor de eeuwigheid
vraagt of Hij u wil leeren gaan
en voor u ook wil borge staan.

2.
Hij zegene u met een kroost
dat leven zal tot uwen troost
genegen tot de ware deugd
en zij tot alles nut en vreugd
Hij geve u in uwe smart
altijd een stil berustend hart.

6.
Want Christus is de regte Borge
Die kan en wil voor elk zorge
Wanneer men tot Hem komen zal
Dat staat reeds in de Waarheid pal
Wilt met uw nooden tot Hem gaan
Hij zal dan voor u borge staan.

3.
Dat gij bij ’s werelds eb en vloed
bezitten mag een zacht gemoed
God schenke u zulk een leven
en wil u rijkelijk geven
ook van het aardsche overvloed
daarbij een vergenoegd gemoed.

7.
‘k Wensch dat God u dit zal leeren
en door Zijn Geest u bekeeren
bij aan of voortgaan door Zijn Woord
u leide door de enge poort
waardoor men komt op ’t brede pad
dat uitloopt in de hemelstad.

4.
Maar wat heeft men aan ’t goed van
d’aard
het eeuwige heeft meerder waard
ik wensch u dan bij ’t aardsche goed
het zonden schuld vergevend bloed
opdat gij in de eeuwigheid
van de strafve moogt zijn bevrijd.

8.
Opdat gij in den jongsten dag
de vrijspraak tot u hooren mag
de Heere spreke u aldus toe
weest welkom vriend weest wel te
moe
Ik zal het eeuwige leven
aan u uit genade geven.

9.
Ook wensch ik toe op dezen dag
u vaders en moeders als ‘k mag
al van het thans verbonden paar
uw vriendschap blijve menig jaar
God wil u verder bewaren
Voor tegenspoed en gevaren.
10.
Mijn vrienden wensch ik in dezen
’s Heeren vrede in den zegen
dat God ons ook in dezen tijd
wil bereiden voor d’ eeuwigheid

ons leide door de regte poort
waardoor men komt in Salems oord.
11.
‘k Wensch dat wij te zaam daar boven
Den Heer’ eeuwig zullen loven.
elkander daar ook aantrefven
en ’t heilige lied aanhefven
ja worden zelfs des Heeren bruid
waarmee ik vrinden thans besluit.
Ouddorp den 17 Mei 1866, K. Voogd

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Goede Vrijdag/Pasen
Ken je Christen uit de Christenreis van John Bunyan?
Christen is de stad Verderf uitgegaan en op weg naar de hemel.
De mensen in de stad Verderf leven nog in de zonde, in de wereld en dienen de
duivel. Christen gaat weg uit die stad. Hij keert de wereld en de zonde de rug toe en
reist naar de hemel. Hij wil de Heere dienen. Het is een beeld van bekering.
Tijdens zijn reis draagt hij echter een zwaar pak op zijn rug. Dat zijn alle zonden die
hij gedaan heeft én de zonden die al in hem zijn sinds zijn geboorte.
Door de zonden heeft hij de dood verdiend. Ben je je daar ook van bewust? Vaak niet
hè, want het is zo’n moeilijke gedachte! En uit onszelf denken we daar ook niet aan.
De Heere gebruikt Zijn Woord thuis, in de kerk, op school om je daar wel aan te laten
denken! Hij wil dat je je bekeert, dat je je omkeert naar Hem!!
Maar dat pak van de zonde zit ook op jouw rug. Hoe kunnen we daar nu van verlost
worden?
Christen heeft al een lange reis achter de rug. Het pak drukt hem zwaar. Onderweg
maakt hij veel mee. Maar de Heere leidt hem wel naar de goede plek! Naar het kruis
van de Heere Jezus. Als hij zijn ogen richt op het kruis, valt het pak van de zonden
van zijn rug in het geopende graf!

Het zware pak van Christen zijn de zonden die hij elke dag voelt. David zegt daarover
in Psalm 38: ‘Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden’. Hoe kan het dat dit
zondepak bij het kruis van Christen afrolt? De Heere Jezus is voor de zonden van
Christen aan het kruis gestorven. Hij heeft alle zonden van Christen overgenomen
en op Hemzelf gelegd. Zijn dood is de betaling voor de zonden van Christen.
Daardoor zijn ze bij Christen van zijn rug af. We denken daaraan op Goede Vrijdag.
Waarom rolt het zondepak van Christen in het graf van de Heere Jezus? De zonden
zijn helemaal weg en Christen is helemaal bevrijd van het zondepak. Ze worden als
het ware in het graf van de Heere Jezus begraven. Daarom kunnen we zingen: ‘Ook
ziet Gij geen van hunne zonden aan’ (Psalm 85). Als het zondepak was blijven liggen,
dacht Christen misschien dat hij het weer op zijn rug moest nemen. Nu is het
helemaal weg. Het graf is open. De Heere Jezus is opgestaan. God de Vader liet weten
dat de betaling van de zonden door Zijn Zoon aan het kruis voldoende is. Christen
mag weten dat het goed (recht) is met God. Dat noemt de Bijbel rechtvaardig.
Daar denken we aan op Pasen!
Puzzel 1018

De puzzels 1017 en 1018 inleveren t/m D.V. 15 april 2021
Hartelijke groet

Psalm 118: 11 en 12
11.
De steen, dien door de tempelbouwers
Veracht'lijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's HEEREN hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen;
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

12.
Dit is de dag, de roem der dagen,
Dien Isrels God geheiligd heeft;
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,
Hem roemen, die ons blijdschap geeft.
Och HEER, geef thans Uw zegeningen;
Och HEER, geef heil op dezen dag;
Och, dat men op deez' eerstelingen
Een rijken oogst van voorspoed zag.

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
10 april 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt
op D.V. 15 april 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

