KERKBODE
Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp
Jaargang 42, nr. 21 – 15 april 2021

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

MEDITATIE
Sursum Corda
(verheft uw hart)
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn,
waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
(Kolossenzen 3 : 1)
Een adjudant vroeg Napoleon: ‘Sire, hebt u ook de zonsverduistering gezien?’ De
keizer antwoordde: ‘Ik heb het veel te druk met de dingen van de aarde, dan dat ik
me met de hemel zou kunnen bemoeien.’ Dit antwoord mag ons wat cru in de oren
klinken, toch zullen we moeten toegeven, dat dit de levensinstelling is van de mens
van nature. Hij maakt zich druk om alles en nog wat en de eeuwige dingen
interesseren hem in het allerminst...
Van de kant van de mens is nooit ook maar enige toenadering te verwachten tot
God. Maar Christus is opgestaan en door Zijn opstandingskracht worden dode
zondaren opgewekt tot een nieuw leven. De zondaar leert het inleven, dat hij
midden in de dood ligt. Hij leert vragen om levensvernieuwing.
Goed beschouwd vraagt hij om iets wat hij al heeft. Hij kan het voor zichzelf niet
bekijken. En leven vraagt om leven. Zoals de zonnebloem zich keert naar de zon, zo
gaat de levendgemaakte zondaar uit naar God, die leeft en aan zijn ziel het leven
geeft. Al onze aardse idealen verbleken, vergeleken bij dit grootste ideaal: het
eigendom des Heeren te mogen zijn. Dan gaan we onze oude natuur doden en in
een nieuw godzalig leven wandelen. Bij voortgaande ontdekking komt hij er achter,
dat hij van dat doden van de oude natuur niets terechtbrengt. Hij kan geen
gerechtigheid aanbrengen, die voor God bestaan kan. Hij moet zijn eigen werk
afkeuren en de aangebrachte gerechtigheid van Christus leren nodig krijgen. Alleen
met die gerechtigheid kan hij voor God bestaan. Alleen zo kan hij tot Christus
komen, als een arme zondaar, die niet anders overhoudt dan zonde en schuld.
Daartoe wekt de apostel Paulus de gelovigen in Kolosse op. ‘Indien gij dan met
Christus opgewekt zijt.’ Dat ‘indien’ moeten we niet opvatten als een misschien,
maar als een werkelijkheid. We moeten ‘indien’ verstaan in de zin van ‘daar’. ‘Daar
gij dan met Christus opgewekt zijt’. ‘Welke overgeleverd is om onze zonden en
opgewekt om onze rechtvaardigmaking.’ Rom. 5 : 25.
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Van Gods kant bezien heeft de wedergeborene alles. Is hij in Christus gerechtvaardigd. Van de kant van de mens bezien, weet hij dat niet. Christus moet in zijn hart
geopenbaard worden. Moet gestalte in hem krijgen. En dat gaat in een weg van
sterven aan zichzelf.
Laten we het met een voorbeeld trachten te verduidelijken. Gesteld, er is een kind
van twee jaar. Het heeft schatrijke ouders. Wanneer deze ouders sterven, is alles
wat zij achterlaten voor dat kind. Dat kind van twee jaar heeft er echter nu nog
geen weet van. Het weet niet hoe rijk het is. Pas als het komt tot onderscheid van
jaren weet zij dit.
Ook na ontvangen genade is de mens vaak bezig zelf te werken, in plaats van God
in hem te laten werken. Leven uit een verbroken werkverbond. En we moeten van
genade leren leven. De gemeente Kolosse was een bloeiende gemeente. Het waren
merendeels christenen uit de heidenen. Paulus kent deze gemeente niet. Hij is er
nooit geweest. Epafras, zijn getrouwe helper, heeft deze gemeente gesticht. Het is
Paulus ter ore gekomen, dat er in de gemeente dwaalleraren gekomen zijn. Zij
drongen aan op heiligmaking. En daar is natuurlijk niets op tegen. Zij leerden echter
een heiligmaking, die zijn uitgangspunt had in de mens, en niet in Christus. De
heilige Schrift leert immers, dat Christus niet alleen gegeven is tot
rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. De dwaalleraren wilden de weg op
van de ascese. Van de onthouding. ‘Raak niet, smaak niet, roer niet aan.’ Een
wettische heiligmaking. Zij wilden van de goede werken een ladder maken naar de
hemel, en dat ligt ons mensen heel goed. Het is altijd een kenmerk van
dwaalleraren, dat zij bij de mens in het gevlei komen, hetzij de goddeloze, hetzij de
‘vrome’ mens.
Op deze wijze sluit de mens zelf de toegang tot Christus, de Borg van zondaren, af.
Het is in wezen een verloochening van de algenoegzame offerande van Christus.
Vandaar dat Paulus een brief schrijft, waarin hij de gemeente op pastorale wijze
komt te vermanen.
‘Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar
Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.’
Paulus wijst de gemeente op Christus, Die onze Gerechtigheid is. Er is geen rijker
leven denkbaar, dan als een arme zondaar, zonder gerechtigheid in zichzelf,
bekleed te worden met de gerechtigheid van Christus. Zo kunnen wij voor God
bestaan. Wanneer satan ons dan wijst op onze zonden, dan kunnen we met Luther
zeggen: ‘Satan, je bent op het verkeerde adres. Je moet niet bij mij zijn, maar bij
Christus. Hij heeft mijn zonden op Zich genomen.’ ‘De straf, die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem.’ Niets uit ons, maar al uit Hem, zo gaat het naar
Jeruzalem! Sursum Corda!
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Kent u dat geheim? Uw zaligheid buiten uzelf te zoeken? Telkens opnieuw moet
het geleerd worden te zoeken de dingen, die boven zijn. Er zelf buiten te vallen.
Als u daar niets van kent, dan is het verkeerd met u en dan gaat het straks helemaal
verkeerd. De eeuwige dood tegemoet. Maar het is Pasen geweest. En de
Levensvorst kan door Zijn opstandingskracht u uit uw zondegraf doen opstaan.
Gebruik daartoe de middelen en zie naar boven, waar Christus is, verwacht het van
Hem. Sursum Corda!
Ds. P. Beekhuis (1935-1993)

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 18 april
9.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilige Doop
18.30 uur: Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Zondag 25 april
9.30 uur: Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen
18.30 uur: Ds. D. Heemskerk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Woensdag 28 april
19.30 uur: Ds. G. Pater, SGP tijdrede
Collecten: 1 SGP, 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)
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Overige bijeenkomsten:
Zondag 18 april vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur
Zondag 25 april vertelling zondagsschool, aanvang 14.30 uur

Doordeweekse uitzendingen van meditaties en verhalen van 16 april
t/m 1 mei:
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.

Dinsdag 20 april

10.30 uur

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

19.00 uur
Woensdag 21 april
Vrijdag 23 april

10.30 uur
19.00 uur
15.00 uur

19.00 uur
Zaterdag 24 april

19.00 uur

Dinsdag 27 april

10.30 uur

Meditatie ouderling A.J. van Wijk.
Herhaling uitzending van 10.30 uur.
Samenspraak: dominee en Johannes rondom
wedergeboorte en rechtvaardigmaking,
ds. A.P. Muilwijk en ouderling A.J. van Wijk.
Bespeling kerkorgel van psalmen en
psalmbewerkingen door organist J. Hoek.
Verhaal ouderling W. Westhoeve.

19.00 uur

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

Vrijdag 30 april

15.00 uur

Meditatie (Jozef) ouderling A.C. Lokker

Zaterdag 1 mei

19.00 uur

Meditatie (Jesaja) ouderling K. Kasteleijn.

6

VREUGDE EN VERDRIET
Berichten a.u.b. doorgeven aan ds. A. P. Muilwijk, telefoon 0187-681355. Voor alles
wat aangekondigd staat, gelden de woorden: “Zo de Heere wil.”
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.
“De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen; maar een verslagen geest,
wie zal dien opheffen?” (Spreuken 18:14).

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 (vervolg)
(…)
4. Daarnaast, wat doen die benauwdheden een kind Gods dikwijls vurig bidden! als
wij zien in Jakob, Gen. 32 met Hos. 12, dat hij weende, en bad, totdat de dageraad
aanbrak, en nog niet wilde loslaten, voordat hij gezegend was, Jes. zegt ook: Heere
in benauwdheid hebben zij U gezocht, zij hebben hun stil gebed uitgestort, als uw
tuchtiging over hen was. Hfdst. 26 : 16. Dit zien wij ook in David doorgaans in zijn
psalmen, en in Asaf: mijn hand was ‘s nachts uitgestrekt en liet niet af, Ps. 77. Dat
wordt van onze Zaligmaker zelf gezegd: en in zware strijd zijnde bad Hij te
ernstiger, Lukas 22: 44, dat bevinden zulke gelovigen, elk wel bij zichzelf.
5. Als de Heere dan hun zijn heerlijkheid laat zien, zo verblijden zij zich wederom
temeer in zijn liefde en goedheid, en daar is dan een zoete en lieflijke omhelzing
der liefde tussen God en Christus en de gelovige ziel, dat het niet te zeggen is, die
gelovige ziel verblijdt zich, en prijst Gods liefde en barmhartigheid, en verheft die te
groter, en spreekt dan wel hun ziel aan: keer weer mijn ziel tot uw rust, want de
Heere heeft aan u wel gedaan, Ps. 116; en dan willen zij ijveriger de weg des
Heeren lopen, omdat hun hart zo verwijd is, Ps. 119: 32.
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6. Die blijdschap na de droefheid doet de ziel dan dikwijls temeer wensen naar haar
volkomen vereniging met God en de Heere Jezus Christus, daar zij God zien van
aangezicht tot aangezicht, 1 Kor. 13, en de gemeenschap niet meer zal verduisterd,
verminderd of verloren worden.
Voor u gelezen (2)
Ds. W. Teellinck (1579-1629)
De toetssteen des geloofs
Wat het eerste (de aard en het karakter van het geloof, APM) betreft, is het geloof
een bovennatuurlijke gave van God waardoor de mens geheel en al door God in
staat wordt gesteld om de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker der wereld, als zíjn
Zaligmaker aan te nemen.
Maar dit antwoord is voor eenvoudige mensen nog niet voldoende. Daarom
moeten we nog wat meer over het tweede punt betreffende het geloof nadenken
en daarbij nagaan hoe de mens die het ware geloof van God ontvangen heeft, met
dat geloof werkzaam is en hoe hij daarmee Christus aanneemt.
Wat dit laatste betreft, moeten we weten dat zij die van God het ware geloof
ontvangen hebben, Christus aannemen zoals Hij hun door God in Zijn Woord wordt
aangeboden. Wie dat doen - en zij alleen - zijn de ware gelovigen. Alle anderen, die
geen ware gelovigen zijn, nemen Christus nooit aan zoals Hij hun door God wordt
aangeboden. Zij scheuren Hem in delen uiteen en bezien Hem anders dan Hij wordt
voorgesteld. Ze nemen Hem ook anders aan dan Hij hun wordt voorgehouden.
Daaruit wordt wel duidelijk dat zij geen ware gelovigen zijn. De ware gelovigen - en
zíj alleen - nemen de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker van de wereld, aan zoals
Hij door God in Zijn Woord tot zaligheid wordt aangeboden.
Welnu, de Heere, onze God, houdt ons de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker der
wereld, voor als de hoogste Profeet, Priester en Koning (of Heere). Dat is Hij van al
degenen die door Hem behouden en zalig gemaakt zullen worden. Daarom wordt
Hij ook Christus - dat is: Gezalfde - genoemd (Jes. 61:1). Zie voor Zijn drie ambten
Jesaja 55:4, Handelingen 3:22, Hebreeën 9:11 en Lukas 2:10 en 11. Daaruit leren
we tegelijk dat Hij werkelijk God en Mens in één Persoon is (Rom. 1:3, 9:5).
Voor u gelezen (3)
Ds. M. van Reenen, Oldebroek
Meer dan corona. Over de secularisatiecrisis achter de gezondheidscrisis
De diepste nood is dat God uit beeld is. Wat we hiervan het meest merken is –
naast de grote nadruk op uiterlijke hulpmiddelen – de grote angst. Een angst die
overal en vaak buitensporig, irrationeel is. Dat heeft uiteraard te maken met het
feit dat overheden graag willen dat mensen zich strikt aan maatregelen houden. Er
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wordt gesproken van gevaar, maar niet van een ander perspectief dan dat van een
vaccin. Als de ziekte niet weggaat, is dat simpelweg rampzalig. Natuurlijk zijn er
mensen die het hier niet mee eens zijn. Zij echter maken zich vaak grote zorgen
over de gevolgen van de maatregelen. Ook dat kan diepe angst inboezemen.
Wat ligt ook hier een bijzondere taak voor de kerk! Er is hoop. Niet de hoop van
menselijke middelen maar die van een levende God. Omdat Hij regeert, ook als
alles in de war lijkt te gaan. Omdat Hij beschermt, ook als gevaren je omringen.
Omdat Hij verlost, ook als je lichaam het begeeft. Omdat Hij Zijn werk voltooien zal,
ook als deze wereld naar een eind zal lopen.
Deze hoop is een gegronde hoop, omdat ze rust in Wie God is, in wat Hij gesproken
heeft en in wat Christus gedaan heeft. Zijn wezen, woorden en werk liggen vast. En
daarom ligt ook de toekomst vast in Hem. Daaruit mag iedereen leven die zijn
toevlucht gezocht heeft in Christus, die God de eer geeft die Hem als Vader
toekomt en die door de Heilige Geest vernieuwd is: ‘Die ons heeft wedergeboren
tot een levende hoop’ (1 Petr. 1:3). Die hoop wordt versterkt als wij gelovig
omgaan met verdrukkingen: ‘Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de
verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding
hoop’ (Rom. 5:3-4). (Onder bovenstaande schrijversnaam en titel is het hele boek
van nog geen 200 bladzijden te koop, waarvan het bovenstaande slechts een
fragment is; het is uitgegeven bij de Banier, APM).
Ten slotte
De dagen van gedenken van Christus’ verzoenend lijden en sterven en Zijn heerlijke
opstanding liggen alweer achter ons. Hij is uit het graf gegaan, om Zijn weldaden uit
te delen aan schuldige mensen en mensen in verwarring. Laten we bidden en
uitzien naar Zijn verschijning in ons midden, in ons leven, in ons hart en in deze
wereld.
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
Kerkenraadsvergadering 6 april
De preses is de vergadering begonnen met het lezen van het 5e (berijmde) vers van
Psalm 31 en van Johannes 20: 24 t/m 31. De preses mediteerde vanuit dit
Schriftgedeelte en dan met name over de twee laatste verzen.
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Overdracht kerkenraadsstukken
De kerkenraad is geïnformeerd over de overdracht van de de notulen en de daarbij
behorende kerkenraadsstukken over de jaren 2016 tot en met 2020. De scriba
heeft deze stukken aan de kerkvoogdij overhandigd ter archivering.
Terugkoppeling contacten
Ter sprake is gekomen enige contactmomenten van de wijkouderling(en) met de
verenigingen, en belijdeniscatechisanten.
Belijdenisdienst
Het is de bedoeling dat op de 2e Pinksterdag, 24 mei de belijdenisdienst zal worden
gehouden. De aannemingsavond van de nieuwe lidmaten is gepland op donderdag
20 mei.
Beperkende maatregelen rondom erediensten
Van gedachten is gewisseld hoe nu verder om te gaan met de huidige gang van
zaken met betrekking tot de erediensten. Gelet op de huidige (toename) van de
besmettingscijfers is geconcludeerd dat er geen ruimte of enige bijstelling in het
bestaande beleid helaas mogelijk is.
Afsluitingsavond catechisanten
Het is de bedoeling dat het catechisatieseizoen wordt afgesloten met een
gezamenlijk afsluitingsavond. Over de mogelijke invulling zijn alternatieven
aangedragen. Wanneer er hier meer over bekend is, zal dit zo mogelijk tijdig in de
Kerkbode worden vermeld. Indien dit niet mogelijk is zal het worden meegenomen
in de zondagse afkondigingen.
Sluiting
De vergadering werd besloten met het uitspreken van een dankgebed.

VAN DE KERKVOOGDIJ
Vacature kerkorganist
Door het bereiken van de geldende leeftijdsgrens stopt één van de organisten
medio 2021 als organist van onze gemeente. Het voornemen is de vacature die
daardoor ontstaat in te vullen door de benoeming van een nieuwe organist. Om
daartoe te komen wordt een selectieprocedure opgestart, die gevoerd zal worden
door de VOGG (Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten), die geheel
onafhankelijk op basis van het orgelspel van de kandidaten voor deze functie de
meest geschikte kandidaat voor benoeming zal voordragen.
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In onze kerk is een prachtig orgel aanwezig dat is gebouwd door Bernhardt H.
Edskes Orgelbau en in 2015 in gebruik is genomen. Dit zal één van de instrumenten
zijn waarop de nieuw te benoemen organist gaat spelen. Van kandidaten die
menen dat zij voor benoeming tot organist in aanmerking komen, verwachten wij
dat ze:
• Meelevend lid zijn van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp;
• Orgel kunnen spelen op het niveau van kerkorganist;
• In staat zijn de gemeentezang te begeleiden.
De kerkvoogdij roept dan ook gemeenteleden, die menen voor deze functie in
aanmerking te komen, op te solliciteren. Dit kan door een e-mail te sturen met uw
motivatie naar het e-mailadres: kerkvoogdijhhgo@kpnmail.nl. Uw sollicitatie dient
uiterlijk zaterdag 1 mei 2021 binnen te zijn.
Op basis van de ontvangen sollicitaties zal dan een voorspeelochtend worden
gehouden, waarbij de kandidaten geheel anoniem blijk kunnen geven van hun
kunnen door een aantal vooraf aangegeven stukken te spelen. Op basis daarvan
geeft de VOGG een advies, waarna de kerkvoogdij, na de kerkenraad te hebben
gehoord, een besluit neemt tot benoeming van een geschikte kandidaat.

ALGEMENE BERICHTEN
Uitzending orgelbespeling
Op D.V. vrijdag 23 april 2021 is er van 19.00 tot 20.00 uur een muzikale uitzending.
Deze wordt verzorgd door organist Jan Hoek en is te beluisteren via de kerkradio en
kerkdienstgemist.nl. Het thema is ‘Liederen Hamaäloth’. Het programma is als
volgt:
- Psalm 121 vers 1 en 3
- Psalm 122 vers 1 en 2
- Psalm 123 vers 1 en 2
- Psalm 124 vers 4
- Psalm 128 vers 1
- Psalm 130 vers 1, 3 en 4
- Psalm 131 vers 4
- Psalm 133 vers 3
- Psalm 134 vers 2 en 3
- Het Wilhelmus vers 1 en 6 (in combinatie met Psalm 134)
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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 audiocd’s is bestemd voor de zending.
Ouderenbezoekwerk
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940
Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’
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 uur 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

12

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.

VOOR JOU
Jongerendag 16D.V. zaterdag 24 april 2021 vanaf 19.30 uur organiseert de HHJO een online
jongerendag. Ds. G.T. van Appeldoorn denkt met ons over na over het thema ‘Wie
is God?’ Naast het appèlwoord staat het programma vol met leuke online
ontmoetingen, muziek en een avontuurlijk spel of een Kahoot-Quiz! Ben jij er (met
je JV) ook bij? Het programma en meer informatie vind je op de website
www.hhjo.nl/jongerendag

GEDENK UW VOORGANGERS
Diaken-dichter Krijn Voogd Dzn., 1842-1916. (5)
Meditatie op rijm n.a.v. Johannes 5 : 1 – 18.
Aan den lezer.
Ziet lezer hier uw beeldtenis
zoo ik mijn zelven niet vergis
ja ziet hier uw eigen leven
in johannis vijf beschreven
ziet aldaar was een kranke man
zoo als men vers vijf lezen kan
hij had al acht en dertig jaar
gelegen en hij bleef zoo maar
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maar wat gebeurt er op dien tijd
vers zes aldaar word ons gezeid
dat Jezus toen den man daar zag
ik meen de man die aldaar lag
en Jezus die het wel wiste
wat of die kranke man miste
daarom sprak hij hem aldus aan
wilt gij niet op uw voeten gaan
ja wilt gij niet op dit terstond

o kranke man worden gezond
daarop geeft de man tot antwoord
zoo als men in vers zeven hoord
Heere ik heb tot mijn verdriet
geen mensch die na mij omme ziet
geen mensch die mij in ’t bad eens
voert
wanneer het water wordt beroerd
en als ik kom dan is ‘t te laat
dewijl een ander voor mij gaat
en wat gebeurt er onverwacht
wij lezen verder in vers acht
Jezus zeide tot hem staat op
en neem uw beddeken ook op
ja wandeld want gij word terstond
van uwe kwaal mijn vriend gezond
wat doet de man nu in dezen
dat kan men vers negen lezen
zoo als de gezondheid er kwam
dat hij zijn beddeken opnam
en wandelde daar elk het zag
al was het op den sabbath dag
misschien zegt nu een vrouw of man
’t is een verhaal van dezen man
het is al langen tijd geschiet
dit is mijn beeltenis toch niet
want ik ben nu op dit terstond
ja hebt geweest altijd gezond
en deze man had altijd pijn
dit kan mijn beeltenis niet zijn
o mensch o mensch wie dat gij zijt
’t zij oud of jong ’t zij arm of rijk
wanneer g’ u met een geestlijk oog
maar eenmaal goed aanschouwen
moogt
ja als g’ u geestelijk kende
dan zoud ge zeggen is ellende
gij zijt zelfs van nature blind
zoo als men in johannis vind
en dit hebt gij geweest altijd

zoo lang gij in de wereld zijt
alle menschen ja al te maal
dragen dees doodelijke kwaal
en dit bleef zoo van jaar tot jaar
wanneer er geen een middel waar
maar daar is eene heil vontein
die maakt van deze kwaal ook rein
al die zijn zonden dan maar ziet
die dan na dees vontein maar vliet
al die het eerste daarin is
die word gezond dit is gewis
maar ieder kan daarheen niet gaan
die niet kan staan kan ook niet gaan
en zijt gij dan daarbij nog blind
gij hem dan niet gemaklijk vind
en hebt gij nu geen eene man
die u daarin eerst werpen kan
moet gij daar zelfs zoo kruipen heen
zoo daalt er voor u neder een
al die op eigen kracht nog gaat
die komt ja komt altijd te laat
dit kunt gij zien in dezen man
als hij in eige krachten kwam
maar toen hij aldaar lag een poos
zonder iets kracht ja hulpeloos
toen trok zich Jezus zijner aan
en heeft hem met zijn heil belaan
dus als men zelf niet meer kan gaan
en Jezus trekt zich onzer aan
ja spreekt door zijnen geest ons toe
o mensch ja zoon weest wel te moe
want ziet alle uwe zonden
worden nergens meer gevonden
ik make u ook nu terstond
van uwe kwaal mijn vriend gezond
dan zouden wij ook op dien tijd
van onze krankheen zijn bevrijd
mogt dit elk onzer gebeuren
er zou vreugde zijn voor treuren
dit is van mij mijn medemensch
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aan u en mij mijn hartewensch

Ouddorp den 6 Junij 1866
Uw vriend Krijn Voogd

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
‘Was ons hart niet brandende in ons?’
Herken je deze zin uit een tekst uit Lukas 24?
Weet je wie het gezegd hebben? Juist, dat zijn de Emmaüsgangers.
Je denkt misschien: Hè, een brandend hart? Dat is toch raar? Hoe kan dat nu? Nou,
je zult wel begrijpen dat je hart niet letterlijk in brand staat, zoals het hout in een
kachel kan branden. Dan zie je vlammen en voel je de warmte. Maar… toch heeft
het er wel een beetje mee te maken. Dat zul je aan ’t eind van dit verhaal beter
begrijpen.
De Emmaüsgangers hadden het niet koud, maar begrepen er niets meer van. Ze
voelden zich helemaal ontredderd, verloren, vol verdriet. Ze hoorden bij een groep
mensen die samen met de discipelen de Heere Jezus volgden. Maar vrijdag was de
Heere Jezus gekruisigd en gestorven, gelegd in het graf. Wat een verdriet!
Met de anderen waren ze in een huis in Jeruzalem. Vanmorgen gingen de vrouwen
naar het graf van Jezus. Vol blijdschap kwamen ze terug. Ze vertelden wat twee
engelen bij het graf tegen hen gezegd hadden: ‘Hij is hier niet, maar Hij is
opgestaan.’ Ze geloofden de vrouwen echter niet. (zie Lukas 24 : 9 – 11)
Teruglopend naar huis praten ze erover, maar ze komen er niet uit. Tot… Jezus zelf
bij hen komt lopen. Toch kennen ze Hem niet. Jezus wil dat ze éérst vanuit de Bijbel
gaan zien, dat Hij werkelijk is opgestaan, voordat ze Hem écht mogen zien.
Terwijl Jezus bij de mannen loopt, leggen ze hun vragen voor Hem neer. Ze denken
dat Hij een vreemdeling is, maar als ze uitgepraat zijn, begint Jezus zelf. Hij zegt: ‘O,
onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten
gesproken hebben!’ Hij bedoelt: Denk toch eens aan alles wat de profeten gezegd
hebben over Mij! Dan had je alles wél begrepen en wist je dat Ik zou sterven en
weer opstaan.
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Zie je hoe belangrijk de Heere de Bijbel Zelf vindt? Het is Zijn eigen Woord. Lees er
veel in, de Heere wil je daarmee alles leren over Hem en wil dat ook gebruiken om je
zalig te maken.
Als je veel uit de Bijbel weet, begrijp je ook meer van bijv. de preken in de kerk. Dan
kun je af en toe misschien zelfs een zinnetje uit een Bijbeltekst zo in je hoofd
afmaken, als de dominee iets opzegt uit de Bijbel.
En dan begint Hij alles aan hen uit te leggen. Terwijl Jezus dat doet, verdwijnt hun
onbegrip en verdriet beetje bij beetje… Er komt steeds meer duidelijkheid… ze gaan
het steeds helderder zien en geloven: Jezus is tóch opgestaan. Ze worden blij, heel
erg blij! Dit wonder is toch waar! Ze worden er warm van…
Als de mannen bijna thuis zijn, nodigen ze Jezus uit voor de maaltijd. Uiteindelijk
gaat Jezus mee naar hun huis. Daar gebeurt dat wonder: Ze zien ineens bij het
breken en de zegening van het brood: Dit is Jezus zelf! En terwijl ze dit zien, is Jezus
weg. Maar… Zij begrijpen én weten nu: Hun verlosser leeft!
Nog even terug naar dat zinnetje bovenaan:
Begin je het al een beetje te begrijpen vanuit het verhaal?
Nog een voorbeeld: Als iemand jou iets fijns tegen jou zegt, word je ook blij! Je
wordt er warm van, zeggen we dan weleens. Zo heel erg blij werden de
Emmaüsgangers van de woorden van Jezus. Hij is toch opgestaan, Hij leeft!
Heb jij daar ook al een ‘brandend hart’ van gekregen?

Puzzel 1019 – On the road to Emmaus
Op een site als Opendebijbel.nl kun je verschillende Bijbelvertalingen naast elkaar
zetten. Bij het maken van deze puzzel heb ik de Statenvertaling en de Engelse King
James Version van Lukas 24:13-35 gebruikt. Alle woorden uit deze woordzoeker en
de oplossing komen uit dit Bijbelgedeelte.
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Eindantwoorden
1017: De woorden waren: sporter/soldaat/medaille/wedstrijd/trouw/oorlog/
boer/oogst/huis.
1018: Het is volbracht.
Hartelijke groet!
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VERVOLGVERHAAL
Frans Verdoorn en zijn vriendjes
door Eva Corenwijck
Toen ze aanklopten en binnengingen, zat de boer bij de tafel en las de krant.
‘Wel man, ben je daar alweer; toch geen narigheid?’ vroeg hij belangstellend.
‘Narigheid, ja en nee’ antwoordde Henks vader; ‘’k zal maar kort zijn, Peterse, hier
heb je een der brandstichters van gisteravond’ zei hij op Henk wijzend, die met
neergeslagen ogen voor hem stond.
De boer legde z’n krant neer.
‘Wat zeg je me daar nu? Heeft jouw zoontje daaraan meegedaan?’ vroeg Peterse
verwonderd.
‘Ja, man, je denkt dat ze rustig naar de kerk gaan, en dan halen ze eerst zulke
dingen uit’ klaagde Henks vader. En hij vertelde in het kort hoe het gegaan was.
‘Kijk’ zei de boer tegen Henk, ‘als jullie zo graag vuurtje stoken, had je best wat dor
hout kunnen krijgen: toen ik jong was, deed ik het ook graag; maar dan had je ‘t
ergens op een leeg stuk land moeten doen, en niet midden in de boomgaard.
‘Ja, .... ik zei nog tegen Frans: niet te hard, voor de bomen...’ stotterde Henk nu.
‘Wat zeg je - Frans?’ vroeg de boer, ‘was Frans Verdoorn uit de Krommenhoek er
ook bij?’
‘Die schijnt later dat stukje bij oude Bartje geleverd te hebben’ vervolgde hij tegen
Henks vader.
‘Jongen, dan heb je een slechte kameraad getroffen,’ en de grote handen op Henks
schouders leggende, zei Peterse: ‘Beloof me, dat zoiets niet meer voorvalt en zoek
betere kameraden op, Henk?’
‘Geef boer Peterse de hand en beloof het hem’ zei z’n vader.
Henk deed het, en hij meende het ook.
‘Maak nu maar gauw dat je op school komt’ zei de boer; ‘t is precies half twee.’
Henk was al weg - honderd pond lichter dan hij gekomen was!
Frans bij oude Bartje
Het was treurig zoals de hoofdonderwijzer met de politieagent het aangetroffen
hadden in het gezin van Verdoorn.
Ze kwamen juist na het eten, maar begrepen wel dat er niet te veel geweest was.
Frans’ vader zat bij de kachel, een ouder zusje ruimde het vaatwerk op en de
moeder lag bleek en mager in een bedstee.
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De komst van beide mannen was duidelijk een verrassing voor het gezin. Frans had
dus niets verteld.
Toen de hoofdonderwijzer hun de reden gezegd had, begon de moeder te schreien.
‘Ook dat nog’ klaagde ze, ‘ik zeg zo vaak tegen mijn man: laat de jongens niet zo
laat op straat lopen, wie weet wat ze uitvoeren.’
Verdoorn zelf wist niet beter te doen dan te razen en te schelden en Frans met
allerlei te dreigen.
De jongen zelf zat strak en onbewogen voor zich te kijken; tot heden scheen noch
het een, noch het ander indruk op hem te maken.
‘En hoe kunnen we toch ooit de schade voor die vrouw betalen?’ jammerde de
vrouw; ‘we weten zelf niet rond te komen.’
‘Ja’ zei Pieters, ‘Frans’ spaarpot zal eraan moeten. De lamp is stuk, het tafelkleed
verbrand en de kopjes gebroken; daarbij nog de onkosten van de dokter.’
‘Ach, mijnheer, u begrijpt toch wel dat de kinderen al lang geen spaarpot meer
hebben: mijn man is al maanden zonder werk’ schreide de vrouw.
Pieters en de hoofdonderwijzer zagen elkaar aan.
‘We zullen in ieder geval Frans maar een poosje meenemen. Jongen, trek je jas aan’
zei de onderwijzer, en liep met Pieters reeds de deur uit.
Onderweg werd ook Piet opgehaald, en terwijl de meester naar de school ging,
nam Pieters beide jongens mee naar het gemeentehuis.
‘Hoe kwamen jullie op de gedachte zo iets lelijks te doen?’ vroeg de politieagent.
Frans haalde onverschillig de schouders op, maar Piet was spraakzamer en
antwoordde, hoewel een beetje verward en verlegen, op alle vragen. Ook vertelde
hij dat Frans zo’n honger had, en daarom appels wilde halen.
‘Is dat waar?’ vroeg de burgemeester, die ook tegenwoordig was.
Frans knikte van ja.
‘Jongen, wat ben je onbeleefd’ voegde de burgemeester hem toe, ‘maar dat had
toch evenwel niets met die oude vrouw te maken, niet waar?’
Ze kregen nu beiden een geduchte les en werden een paar uren in het
politiebureau opgesloten. Toen Pieters de jongens daarheen gebracht had en weer
terugkwam zei hij tegen de burgemeester: ‘Ik geloof dat het in ‘t gezin van
Verdoorn treurig gesteld is: daar mocht weleens naar onderzocht worden, dunkt
mij.’
‘We zullen er vandaag nog werk van maken’ beloofde de burgervader. En - hij heeft
woord gehouden.
Zo kon het gebeuren dat reeds een paar dagen later Verdoorn een boodschap
kreeg om eens bij boer Peterse te komen.
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De dokter, burgemeester, wethouder en hoofdonderwijzer hadden met elkaar het
geval besproken, en besloten iets voor het gezin te doen. De dokter vertelde hoe
treurig hij het vaak aangetroffen had, wanneer hij de zieke vrouw bezocht.
Verdoorn ging, en toen hij terugkwam, wist hij tegen een behoorlijk weekloon bij
boer Peterse kunnen werken. Dat was een vreugde toen hij thuiskwam!
Vanzelfsprekend wist Henks vader als gemeenteraadslid ook alles van het geval, en
overlegde met zijn vrouw om iedere week voor de zieke moeder versterkend
voedsel te laten brengen. Ook maakte Henks moeder een groot pak kleren gereed,
waarvan ze dacht dat die er hoog nodig zouden zijn.
Voortaan moest Henk ook liever Frans meebrengen in plaats van altijd op straat
met hem te spelen, vonden vader en moeder.
Dit gebeurde, en zonder er zelf erg in te hebben, kwam Frans nu in een heel andere
omgeving dan hij tot heden gewend was.
Als hij een enkele keer ‘s woensdagsavonds mee bleef eten, zat hij met open mond
te luisteren naar wat er gelezen werd. Nooit had hij immers iets uit de Bijbel
gehoord! Er was op hun dorp slechts één school, en ook daar werd nooit uit Gods
Woord gelezen of verteld.
Na enkele weken vroeg Frans op een woensdagavond aan Henk of hij ook mee naar
de kerk mocht.
Natuurlijk mocht dat; Henks ouders hadden altijd gezegd: ‘Dring nooit iets aan
Frans op, wacht maar tot hij er zelf om vraagt.’
Nadien was Frans geregeld meegegaan, maar nog nooit had hij met Henk of
iemand anders over het gebeurde bij oude Bartje gesproken. Een enkele maal
probeerde Henk erover te beginnen, maar Frans ging er niet op in.
(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 24 april 2021, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode
verschijnt op D.V. 29 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
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