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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
Valse tranen
En Jezus Zich tot haar kerende zeide: “Gij dochter van Jeruzalem, weent niet over Mij,
maar weent over uzelf en over uw kinderen”. Lukas 23 : 28.
Wat is er een groot verschil tussen de schare en deze vrouwen. De schare had
geroepen: “Kruist Hem”. Maar deze vrouwen vonden dat vreselijk en liepen er bij te
wenen. Zij hadden medelijden met Jezus en zij zullen eraan gedacht hebben, dat Hij
nog nooit dan goeds had gedaan. Zieken genezen, blinden het licht geven, doden
opgewekt. Met tranen van medeleven gingen zij achter Hem mee om Hem te
beklagen.
Zijn deze tranen dan geen verkwikking geweest voor de lijdende Christus? Zijn eigen
discipelen hadden Hem verlaten en verloochend. Zij leefden niet eens mee met hun
Borg. Terwijl deze vrouwen hun gevoel nog doen gelden. Wat kan het een mens goed
doen, als iemand nog meeleeft. En Christus was naar menselijke natuur toch ook
maar een mens.
En toch zijn deze tranen niet uit de hemel ontsprongen. Het was de satan, die ze uit
de ogen perste. De verzoeker verzoekt hier de Borg, dat Hij medelijden met Zichzelf
zal krijgen. Want als Christus nu mee weent, dan beklaagt Hij Zichzelf als God Hem
onrecht deed, dat Hij de vloek over de zonde moet dragen. De vrouwen achter de
Christus, maar achter die vrouwen de satan, die tot het laatste verzoekt om het
borgwerk ongedaan te maken. De duivel gunt aan God de eer en aan de mens de
zaligheid niet.
En wat die vrouwen betreft, als er hier te klagen valt, dan is dat over zichzelf. Zij
weenden over Christus zonder zelfbesef. Het waren tranen uit blinde ogen. Want het
is erg om over een ander te klagen zonder je eigen ellende te zien. Het allerergste is
hier, dat er over de Borg geweend wordt, Die tot zonde gemaakt is vanwege eigen
zonde, zonder dat die zonde tot zonde is geworden. Hier moet een mens zelfs met
zijn tranen nog omkomen.
Achter zulke tranen ligt toch ook het: “Kruist Hem” verborgen. Want zij vragen niet
naar een Borg voor de schuld. Zolang we nog een ander beklagen, hebben we geen
deel aan dat lijden. En dit was de klacht van deze vrouwen. Zij hadden aan dat lijden
geen deel. Het was slechts een condoleren, dat hen overigens zelf niet betrof, want
dat vloekhout was het hunne niet. Tranen zonder schuld. Dat zijn tenslotte toch valse
tranen. Omdat zij niet anders doen dan het borgwerk miskennen. Hoe gevoelig en
hoe week men ook gesteld kan zijn. Daarom hebben deze tranen de lijdende Christus

niet kunnen verkwikken. Integendeel, zij hebben het lijden verzwaard. Zelfs met
tranen kan de Borg worden miskend en aldus Zijn lijdensbeker worden gevuld. Met
een gevoeligheid zonder schuldigheid.
Wat hebben we daarom het licht van ontdekking toch nodig. De ontdekking van Gods
Geest, Die de Borg alleen maar verheerlijkt in de schuld van een zondaar, want we
kunnen zelfs onze tranen niet vertrouwen.
Niet wenen. En toch wenen. Maar dan over onszelf. Want al wat er te klagen valt,
dat is over onszelf. Dan valt er alles te wenen vanwege het dorre hout, dat uit zichzelf
nooit één vrucht kan voortbrengen en daarom waard is in het vuur geworpen te
worden. Dan wordt er bovenal geweend met zieletranen.
Om zo het Lam Gods te volgen. Niet gelijk deze vrouwen dat deden. Maar in het
besef van eigen vloekwaardigheid, zodat Zijn kruis het onze wordt.
O, wat een genade ligt er dan in een lijdende en stervende Christus. Hij heeft
geweend over degenen, die over zichzelf wenen. En door Zijn tranen zullen hun
tranen eeuwig worden gedroogd.
Wijlen ds. F. Bakker (1919-1965)

AGENDA
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode.
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15.

Kerkdiensten:
Zondag 20 maart
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
14.30 uur:
Kand. A. van Duijn, Katwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 Noodhulp Oekraïne, 3 aflossing kerk
Woensdag 23 maart
19.30 uur:
Ds. H. Roelofsen, Gameren
Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds

Zondag 27 maart
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
14.30 uur:
Kand. M.S. Roos, ‘t Harde
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
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)

Diensten op D.V.

Dienst

Groepsindeling

Zondag 20 maart

Morgendienst

Groepen 1 en 2, d.w.z. de straten
Achter ’t Hof t/m Oosterweg

Middagdienst

Groepen 2 en 3, d.w.z. de straten
Hazersweg t/m Zuidweg

Avonddienst

Groepen 3 en 1, d.w.z. de straten
Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en
Achter ’t Hof t/m Havenweg

Woensdag 23 maart
Zondag 27 maart

Eenieder hartelijk welkom
Morgendienst

Groepen 3 en 1, d.w.z. de straten
Ouddorpse Haven t/m Zuidweg en
Achter ’t Hof t/m Havenweg

Middagdienst

Huidige groepen 1 en 2, d.w.z. de
straten Achter ’t Hof t/m Oosterweg

Avonddienst

Huidige groepen 2 en 3, d.w.z. de
straten Hazersweg t/m Zuidweg

Overige bijeenkomsten:
Maandag 21 maart
Woensdag 30 maart

Gemeenteavond t.a.v. evangelisatie, aanvang 19.30 uur.
Jongvolwassenkring, aanvang 19.30 uur.

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 19 maart
Zaterdag 26 maart
Woensdag 30 maart
Zaterdag 2 april

Vertelling ouderling W. Westhoeve
Vertelling ouderling A.J. Nelis
Meditatie (Ruth) ouderling A.W. Bruggeman
Vertelling ouderling W. Westhoeve

VREUGDE EN VERDRIET
Berichten graag doorgeven aan ds. A.P. Muilwijk, telefoon 681355. Voor alles wat
aangekondigd staat, gelden de woorden: “Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo
zullen wij dit of dat doen” (Jak. 4:15).
Algemeen
We wensen alle gemeenteleden met gezondheidszorgen Gods zegen en nabijheid in
Christus toe. Hij is de HEERE, de Heelmeester voor lichaam én ziel beide.

UIT DE PASTORIE
Voor u gelezen
Ds. G. du Piere (Ursem, Noord-Holland, 1679-1726)
Bedenk ook wat onze Heiland Jezus Christus voor ons geleden heeft. Want Zijn ganse
leven is niet anders dan een spiegel van het lijden geweest, in zoverre dat ons
genoegzaam niets kan overkomen of Hij is op dezelfde wijze bezocht geweest. Zijn
wij arm, Christus heeft het ook geproefd, zoals Hij daarover klaagde: “De vossen
hebben holen, en de volgen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet
waar Hij het hoofd nederlegge,” Matth. 8:20.
Zijn wij omsingeld door onze vijanden, het is Christus ook bejegend, zoals de
apostelen daarvan zeggen: “Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig
Kind Jezus, Welke Gij gezalfd hebt, beide Herodes en Pontius Pilatus, met de
heidenen en de volken Israëls,” Hand. 4:27. Worden wij gesmaad en bespot, Christus
heeft het ook geleden, want Zijn vijanden vielen voor Hem op de knieën en
bespotten Hem, zeggende: “Wees gegroet, Gij Koning der Joden!”, Matth. 27:29.
Worden wij gelasterd, het is Christus ook gebeurd, want de farizeeën zeiden dat Hij
de duivelen uitwierp door Beëlzebul, de overste der duivelen, Matth. 9:34.

Worden wij smadelijk behandeld, het is Christus ook overkomen, want sommigen
begonnen Hem te bespuwen, Mark. 14:65. Worden wij door vrienden verraden, het
is Christus ook wedervaren, zoals Hij daarvan tot de verrader zei: “Judas, verraadt gij
den Zoon des mensen met een kus?” Luk. 22:48.
Worden uw goederen aangetast en vallen ze in de handen der goddelozen, Christus
heeft het ook gezien, want zij verdeelden Zijn klederen en wierpen daarover het lot,
Matth. 27:35. Lijden wij onschuldig, Christus heeft ook zo geleden, want Pilatus zei
tot de overpriesters en de scharen: “Ik vind geen schuld in dezen Mens,” Luk. 23:4.
Worden wij wreed en onbarmhartig weggesleept om te lijden, zo hebben zij ook met
Christus gehandeld, want Hem gebonden hebbende, leidden zij Hem weg, Matth.
27:2. Zij ontzagen Hem niet om Hem Zijn eigen kruis te laten dragen, Joh. 19:17. (…)
Wel, leed de Heere Christus Jezus dit alles voor ons en zouden wij weigeren
vervolging om Zijns Naams wil te lijden? Verre moet zulks van ons wezen, want onze
drinkbeker is niet met al in vergelijking met die drinkbeker, die Christus voor ons
uitgedronken heeft (uit: Honing uit de Leeuw).
Ten slotte
Bidt voor alle ambtelijk werk dat in uw midden mag plaatsvinden. De Heere gedenke
aan alle rouwdragenden, bedroefden en beproefden. Hij geve ook dankbaarheid en
verwondering in alle omstandigheden. Ontvang van mijn kant een hartelijke groet,
mede namens de kerkenraad en kerkvoogdij, mijn vrouw en onze kinderen.
Ds. A.P. Muilwijk

UIT DE KERKENRAAD
Bediening Heilig Avondmaal
Voorbereiding voor het houden van het Heilig Avondmaal heeft plaatsgevonden op
27 februari 2022. De prediking was naar aanleiding van 1 Korinthe 1: 23-24 ‘Doch wij
prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een
dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij
Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.’
De verkondiging vond plaats naar aanleiding van de woorden: “Doch wij prediken
Christus den gekruisigde.”
De twee avondmaaldiensten vonden plaats op 6 maart 2022:
• In de ochtenddienst was de prediking naar aanleiding van Johannes 13:8 ‘Petrus
zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus
antwoordde hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij.’
Het thema van de preek was: “Hebt u deel aan Christus?”

•

In de middagdienst was de prediking naar aanleiding van Johannes 13:10 ‘Die
gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein.’
Het thema van de preek was: “De tafel geopend voor wie dagelijks vergeving
nodig heeft.”
Dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal vond plaats naar aanleiding
van Johannes 13:17 ‘Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet’.
Het thema van de preek was: “Zalig wie Christus woorden doet”.
De Heere gebiede genadig Zijn zegen over sacrament en prediking.

VAN DE DIACONIE
Noodhulpcollecte Oekraïne
Sinds enkele weken woedt er een verschrikkelijke oorlog in
Oekraïne. Er wordt gevochten om het land in eigen handen te
houden. Er zijn al veel slachtoffers gevallen, mensen rouwen
om het gemis van een geliefden. Duizenden burgers zijn op de
vlucht geslagen. Omliggende landen hebben te maken met grote
vluchtelingenstromen. Ook op ons eiland zijn er mensen uit de Oekraïne
aangekomen. Laten we in de eerste plaats de bevolking opdragen in onze gebeden
en de Heere smeken om vrede in dit land. Daarnaast is er dringend hulp nodig in de
vorm van opvang/huisvesting, hulpgoederen en financiële middelen. Daarvoor
willen we D.V. zondag 20 maart 2022 een noodhulp collecte houden. We bevelen
deze collecte van harte in uw milddadigheid aan. U kunt uw bijdrage overmaken naar
Diaconie HHG Ouddorp NL28 RABO 0314.1452.06 o.v.v. Noodhulp Oekraïne
Hulpvraag vanuit gemeente Goeree-Overflakkee m.b.t. vluchtelingen
Naast verzoeken tot financiële bijdragen krijgen we ook andere hulpverzoeken
binnen. We zijn bijvoorbeeld benaderd door de gemeente Goeree-Overflakkee(GO). Zij hebben bij ons de vraag neergelegd wat we als kerkelijke gemeenten kunnen
betekenen bij de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne op ons eiland. Vanuit de
gemeente G-O zijn er intussen tijdelijke opvangplaatsen geregeld. In Dirksland zijn
de oude Geldershof, Elkersweide en Molenzicht als opvangplekken beschikbaar
gesteld. Er is echter nog niet duidelijk wat er nog meer nodig is om dit allemaal te
realiseren en vorm te geven. Als diaconie willen we als dit mogelijk is ook een
bijdrage leveren. We hopen dat u als gemeenteleden hier ook uw steentje aan bij
wilt bijdragen. Naast bovengenoemde bijdrage zou dat ook een bijdrage in het
beschikbaar stellen van goederen of dienstverlening kunnen zijn. Zo gauw er meer

duidelijkheid is over de hulpvraag van de gemeente G-O zullen we u op de hoogte
stellen via de website.
Diaconale hulp binnen onze gemeente
Biddag 2022, ja bidden is al onze geestelijke en lichamelijke nooddruft aan de Heere
voorleggen. En zeker, dat is de beste plaats, dat kantoor is 7 dagen per week en 24
uur per dag geopend. Maar het kan zomaar zijn dat u toch zorgen, misschien wel
grote zorgen heeft. U heeft nog een grote rekening liggen die u niet kunt betalen. De
energienota is flink gestegen en eigenlijk ziet u geen ruimte om deze te betalen. Of
uw inkomen/uitkering is laag of juist lager geworden en dat terwijl u alle kosten van
het levensonderhoud ziet stijgen. U weet niet hoe het allemaal moet …..
Weet dan de weg te vinden naar uw diaconie, zij kunnen en willen u helpen met raad
en daad, maar moeten daar dan wel vanaf weten. Natuurlijk wordt daar voorzichtig
en discreet mee omgegaan. Wij zijn er voor om naar elkaar om te zien, en waar nodig
ondersteuning te bieden. Laat de schroom achter u, en laat het ons weten. U kunt
natuurlijk altijd een van de diakenen aanspreken, ook kunt u ons bereiken via
diaconie@hhgouddorp.nl, telefonisch of WhatsApp. 06-20574669.

ALGEMENE BERICHTEN
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
De openingstijden van de bibliotheek zijn:
Donderdagmiddag
van 15.30 tot 16.30 uur
Donderdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur
Vrijdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur
• Heeft u klachten, bent u verkouden, KOM NIET!!
• Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal
1 euro contactloos gepind worden
Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren
E-mail:
ebenhaezer.ouddorp@gmail.com
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QRcode in dit bericht.

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.

CATECHISATIE
Catechisaties
De afsluiting van de catechisaties zal zijn op D.V. maandagavond 21 maart om 19.30
uur in Eben-Haëzer. Op deze avond hoopt de heer B. van der Starre, voormalig
docent aan het Hoornbeeckcollege, te spreken over evangelisatie. Deze avond is
voor de catechisanten, hun ouders en andere gemeenteleden en belangstellenden.
Deze avond wordt georganiseerd vanuit de plaatselijke evangelisatiecommissie en

namens de catecheten. Van harte willen wij alle catechisanten van de
maandagavond, de dinsdagavond en de vrijdagavond uitnodigen voor deze avond.

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

Kinderclub ‘Hosanna’
De volgende clubavond is 25 maart. We hopen jullie weer allemaal te zien.
Vergeten jullie niet om het antwoordstrookje van de kinderappèldag/clubuitje mee
te nemen?
Hartelijke groet van de leiding.
Meisjesclub ‘Mirjam’
Hallo meiden,
We vinden het fijn dat jullie zo trouw naar de club komen en goed luisteren en
meedoen!
Hartelijk welkom op de volgende clubavond. Dat is vrijdag 18 maart. De vertelling
gaat dan over 'Dienen in de kerk' (Handelingen 6:1-7). Dit is de 3e vertelling van het
thema: Dienen. Na de vertelling maken jullie iets moois, we gaan creatief aan de slag
met 'het voorjaar'.
Vrijdag 1 april is het alweer onze laatste clubavond van dit seizoen. Deze avond gaat
de vertelling over 'Wat doe jij met mij?' (Lukas 10:25-37). Daarna doen we een leuk
spel met elkaar.
We geven hierbij nog wat belangrijke datums aan jullie door:
- Zaterdag 2 april: Kinderappèldag en clubuitje (8.45-16.15 uur)
- Vrijdag 8 april: Afsluitingsavond in Eben-Haëzer (19.30-21.15 uur)
Hopelijk kunnen jullie allemaal op deze datums, tot ziens!
Groetjes
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Ha jongere,
Ben jij tussen de 15 en 18 jaar? En heb je behoefte aan contact met leeftijdsgenoten,
bezinning op Gods Woord en leuke activiteiten?!

De achterliggende jaren is door corona het verenigingsleven anders geweest dan
anders. Geplande avonden en middagen zijn helaas deels geannuleerd of aangepast.
De komende tijd kan alles weer doorgaan, als God het geeft, zoals we dit voor ogen
hadden. Een extra gelegenheid om jullie aan te sporen om eens langs te komen.
Misschien ben je afgehaakt van de clubs in de achterliggende jaren, of ben je
voorheen ook niet naar de verenigingen geweest. En misschien heb je net als ons
juist in de achterliggende twee jaren beseft hoe belangrijk contact en bezinning is.
Graag nodigen we je uit op de jeugdvereniging, al kom je een keer vrijblijvend kijken
om kennis met ons te maken. En neem gerust je vrienden en vriendinnen mee,
samen is altijd makkelijker dan alleen.
Wat we doen? We komen 2 zondagavonden in een maand bij elkaar na kerktijd. Met
elkaar behandelen we het boek 'In Uw spoor', van dominee Huijser. Dit gaat over de
10 geboden, uitgelegd aan jongeren. In groepjes denken we na over vragen hierover,
en kijken we met elkaar naar wat Gods Woord tot ons hierin te zeggen heeft. Na de
pauze is er vaak een quiz. Naast deze zondagavonden
komen we één keer per maand op zaterdag samen. Deze
avonden zien er altijd anders uit. Vaak is het een
combinatie van een stukje bezinning op een actueel
onderwerp en onze plaats in de maatschappij, samen met
een activiteit. Achterliggend seizoen hebben we een keer
een BBQ gedaan, een high tea, spelletjesavond, een spel
in het dorp.. Op onze website kun je wat foto's vinden om
een indruk te krijgen. Komende weken staan er ook weer
leuke activiteiten op de planning! Zet je ze in je agenda?
Zaterdag 19 maart: escaperoom
Zondag 3 april: JV
Zaterdag 16 april: klimbos en samen eten
Zondag 1 mei: JV
Zaterdag 14 mei: afsluiting op strand
De zondagavonden mag je altijd aanschuiven, daarvoor hoef je je niet op te geven.
We starten rond 20:15 in Eben-Haëzer. Wil je een zaterdagavond komen? Laat het
dan even weten, zodat we met de inkopen en/of reserveringen rekening met je
kunnen houden. Ook bij vragen mag je altijd contact opnemen. We hopen je
binnenkort te zien!
Hartelijke groet

Mannenvereniging ‘Agur’
De Mannenvereniging hoopt op woensdag 30 maart bijeen te komen. Wij beginnen
om 19.30 uur en behandelen met elkaar het boekje van ds. B. Reinders met als titel
‘Voor de Heere en voor Gideon’. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar:
0646336679 of mannenverenigingagur@outlook.com. Leden en bezoekers van
harte welkom.
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Woensdag 30 maart hopen we Bijbelstudie 5 en 6 te behandelen.
Lezen Genesis 2 : 4-17 en Openbaring 2 : 1-7 Brief aan Efeze en Openbaring 2 : 8-11
Brief aan Smyrna
Leden en bezoekers zijn van harte welkom vanaf 19.15 uur.
Teven delen wij u mee dat er nog steeds kaarten te koop zijn ten bate van de HHG
Ouddorp, Havenweg 48 tel. 0624102904 en Vliedberglaan 9 tel. 0187681119

COMMISSIE VERENIGINGSWERK
Afsluitingsavond
Vrijdagavond 2 april 2022 is de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen.
Alle gemeenteleden, jong en oud, zijn van harte welkom in Eben-Haëzer.
Inloop vanaf 19.15 uur en de avond begint om 19.30 uur. Ds. Muilwijk houdt eerst
een meditatie over een gedeelte uit Gods Woord. Daarna hoopt dhr. Verboom van
de Spaanse Evangelische Zending te vertellen waar het geld dat de verenigingen dit
seizoen opgehaald hebben voor bestemd zal worden. We willen met behulp van een
spel het geldbedrag bekend maken dat is opgehaald met de acties. We ronden af om
21.15 uur.
Het belooft een mooie avond te worden, zet u en jij deze datum in de agenda? Tot
dan!

EVANGELISATIECOMMISSIE ‘DE VUURTOREN’
Graag herinneren we u en jou aan de Evangelisatieavond van aanstaande maandag
21 maart. Interessante avond want misschien denkt u/jij wel, evangeliseren dat is

niets voor mij. Kom dan zeker want hopelijk denk je na deze avond anders! Aanvang
19.30u in Eben-Haëzer. Voor meer informatie zie vorige kerkbode.

GEDENK UW VOORGANGERS
Ds. J. Boss. (8)
Ouddorp
Op 13 oktober 1901 deed ds. Boss intrede in de Hervormde Gemeente te Ouddorp.
Na het vertrek van ds. IJ. Doornveld op 18 november 1900 was onze gemeente dus
nog geen jaar vacant geweest. In de vacante tijd waren de volgende predikanten
beroepen:
1. J.A. van Boven te Oud-Beijerland
2. J. van de Bergen te Biezelinge
3. G.A. Slagmolen te Herkingen
4. D. Cladder te Schoonrewoerd
5. J.A. Broekers te Vriescheloo (eerst aangenomen, daarna bedankt)
6. J. Boss te Hendrik-Ido-Ambacht
Over bevestiging en intrede schreef De Maas- en Scheldebode in het nummer van 18
oktober 1901 als volgt:
Ouddorp. Zondagmorgen werd onzen beroepen leeraar Ds. Boss van Hendrik Ido
Ambacht in zijn dienstwerk alhier ingeleid door Ds. Lammers uit Goedereede, met de
woorden uit Neh. 2 : 20, middelste gedeelte: “God van den Hemel Die zal het ons
doen gelukken, en wij, Zijne knechten, zullen ons opmaken en bouwen”.
Des middags verbond de nieuwe leeraar zich aan de gemeente met de woorden uit
Coll. 4 : 3. “Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene,
om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben”.
Zoowel des voor- als des namiddags was het kerkgebouw eivol en werden de
boeiende reden aandachtig gevolgd.
Mocht ds. Boss gedacht hebben dat hij een rustige tijd in Ouddorp zou mogen
beleven, dan zou dit een vergissing zijn geweest. Een voorbode hiervan was al het
ingezonden bericht van een anonieme inzender in ‘de Maas’ van 1 november
daaropvolgend, dat we hier in zijn geheel overnemen.
Mijnheer de Redacteur!
S.v.p. een klein plaatsje in uw blad. In nr. 835 van dit Blad werd medegedeeld, dat Ds.
Boss te Ouddorp is bevestigd en intreê heeft gepreekt.

Zooals het bericht daar luidt, is het niet volkomen juist.
Zonder onderteekening van eenig kerkbestuur wordt er eenvoudig gezegd, namens
Ouddorp: “Onzen beroepen leeraar” enz. Nu zal uw berichtgever toch ook wel weten,
dat Ds. Boss, niet is beroepen door de Doopsgezinden, want die hebben hun leeraar
in Ds. Rössing en ook is Z. Eerw. niet beroepen door de Gereformeerde kerk, want die
heeft tijdens haar vacature haar voorganger in den heer Basoski. Mitsdien moest er
bij gevoegd, dat Ds. Boss alléén is beroepen door de Ned. Herv. Gemeente.
Er heerscht op kerkelijk gebied reeds overgenoeg verwarring, zoodat we de
onderscheidingen wel een beetje zuiverder mogen houden.
Mijn opmerking is dus alléén gericht op “voorkoming van misverstand” en bedoelt
allerminst om kerkelijk twistgeschrijf te bevorderen, vooral in geen politiek blad.
Geloof mij inmiddels, hoogachtend, UEd. dw. dn. X
Waarschijnlijk heeft ds. Boss niet wakker gelegen van dit schrijven. Hij had andere,
veel droevigere zaken te behartigen. Op 4 november 1901 overleed op 91-jarige
leeftijd zijn moeder, de weduwe C. Boss-Vester. In een gezamenlijke advertentie van
haar kinderen stond o.a.: Dat zij henenging in de volle bewustheid des geloofs, is onze
vertroosting.
(wordt vervolgd)

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij
over u ontfermd heb? (Mattheüs 18: 33).
Hoe vaak moet je iemand vergeven? vraagt Petrus zich af. Vast heel vaak, want
iemand die de Heere liefheeft, moet vergevingsgezind zijn. Hij moet klaarstaan om
een ander te vergeven. Maar als het nu eens iemand is die mij elke keer weer
dwarszit en elke keer weer lelijke dingen tegen mij zegt? En elke keer krijgt hij er
weer spijt van en komt hij weer om vergeving vragen, misschien wel tien keer achter
elkaar. Moet ik zo iemand dan steeds weer vergeven? Het lijkt Petrus heel moeilijk.
Misschien moet je zo iemand dan bijvoorbeeld zeven keer vergeven. Dat is best vaak
en zeven is een mooi getal, dat wijst op volmaaktheid. Weet je wat: hij zal het aan
de Heere Jezus vragen. Vragend kijkt Petrus de Heere Jezus aan. “Hoe vaak moet ik
iemand anders vergeven als hij tegen mij zondigt, als hij mij kwaad doet? Wel zeven
keer?”

De Heere Jezus heeft net een lange preek gehouden. Het was niet makkelijk wat Hij
vertelde. Hij zei dat je andere mensen moet vergeven als ze je kwaad gedaan hebben.
En nu komt Petrus met zijn vraag. “Moet ik mijn broeder wel zeven keer vergeven
Nee, zegt de Heere Jezus. “Je moet hem niet zeven keer vergeven, maar wel zeventig
keer zeven keer. Je moet hem elke keer weer vergeven.” Zeventig keer zeven keer.
Dat is vaak! De Heere Jezus bedoelt dat we eindeloos vaak moeten vergeven, iedere
keer opnieuw. En dan vertelt de Heere Jezus een verhaal om uit te leggen wat Hij
bedoelt. Het is een gelijkenis.
De gelijkenis van de koning, die de knecht liet roepen om zijn schuld af te betalen.
De knecht kon de torenhoge schuld niet betalen. Wat nu? Hij smeekte de koning om
geduld. De koning zag het verdriet en zei: “Ik scheld je de schuld kwijt, je hoeft niets
meer te betalen”. Wat een barmhartige koning!! De knecht was ontzettend blij.
Was hij ook dankbaar? Toen hij buitenkwam, kwam hij een andere knecht tegen, die
bij hem ook wat geld had geleend. Terwijl hij geen schuld meer had, zei hij toch tegen
die knecht: “Betaal de schuld”. Deze man kon dat ook niet. Maar hij kwam er niet zo
makkelijk van af. De schuldeiser werd erg boos en liet hem in de gevangenis zetten
totdat de schuld zou zijn afbetaald. Verschrikkelijk toch? Zelf de schuld niet meer
hoeven betalen en wél van een ander eisen. Hij had de ander de schuld juist ook
moeten vergeven.
Dat is nu precies wat de Heere van al Zijn kinderen vraagt. Als de Heere je al je zonden
heeft vergeven, wil Hij dat je datzelfde ook bij een ander doet. De vergeving van de
Heere is zo groot, dan wil je zelf ook niets liever dan anderen vergeven. Wat lijken
wij veel op die knecht. We willen wel dat de Heere onze schuld vergeeft. Een
ontzaglijk grote schuld. Maar als een ander lelijk tegen ons doet, dan worden we
kwaad en we blijven boos. Vergeven? Niks ervan! Hoe moet dat nu? Hoe kun je dat
leren? Dat kun je leren van de Heere Jezus. Hij kwam naar de aarde als Knecht van
de grote Koning. Hij had Zelf geen schuld, maar Hij heeft de schuld van al Zijn
kinderen betaald. Een schuld, die we zelf nooit zouden kunnen betalen. En wat zei
Hij, toen Hij aan het kruis werd gehangen? “Vader, straf hun om hun schuld?” Nee,
Hij bad voor hen: “Vader, vergeef het hun!”
Vind jij het moeilijk om een ander te vergeven? Van de Heere Jezus kun je het leren.
Hij heeft nooit anders gedaan. Als je van Zijn vergeving mag leven, mag je door Zijn
liefde ook leren vergeven

Puzzel 1041
Hieronder staan tien woorden die te maken hebben met de geschiedenis van Petrus
die aan de Heere Jezus vroeg hoe vaak je iemand moet vergeven. De letters zijn
alleen door elkaar geraakt… Weet jij wat er staat? Begin steeds met de letter die
onderstreept is. Schrijf de woorden in de vakjes. Als je het goed gedaan hebt, vormen
de genummerde vakjes samen nóg een woord. Dat is de oplossing van deze puzzel.

Inleveren
Puzzel 1040 en 1041 inleveren uiterlijk D.V. 31 maart 2022.
Eindantwoorden
1038: Wat staat er? “Is deze niet de Christus?” Wie zegt dit? De Samaritaanse vrouw
1039: Wees niet bang.

100 punten
Er zijn weer boekenbonnen bij elkaar gepuzzeld! Gefeliciteerd, Emmelynn Grinwis,
Martijn Kasteleijn, Annelize Kasteleijn en Rosalie Westhoeve. De boekenbon komt
binnenkort jullie kant op.
Hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL
JENNY de hutbewoonster
Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.

Zij heeft alles gezegd dat ik verlangde te zeggen, maar nu moet ik u toch afvragen,
vader en moeder, of ge niet getroffen zijt door het gesprek van uw kind?
Jullie hadden het kind behoren te onderwijzen in de leer der Waarheid. Gij had haar
leermeesteres moeten zijn, moeder, en nu is zij het voor u geworden! O, als ge nu
nog maar eens opmerken mocht, wat tot uw vrede dient. Zie nu toch op uw stervend
oudste kind, en denkt voortaan om uw levend jongste kind.
Zal God niet kunnen zeggen, dat Hij Zich op een buitengewone manier van u
vrijgemaakt heeft? O, dat het in uw hart toch geen dag meer uitgesteld kon worden.”
De vrouw boog het hoofd en scheen zeer aangedaan, en Jenny’s ogen stonden vol
tranen.
“Hoe gaat het vandaag met je Jenny?” vroeg ik.
“Mijn lichaam is door het spreken nu erg moe, mijnheer, maar mijn gemoed is veel
verlicht. Toen u de laatste keer wegging was ik erg bezwaard, want ik dacht: nu zal
ik gaan sterven zonder dat moeder gewaarschuwd is.”
“En heeft je dat nu verlicht?” vroeg ik.
“O ja, nu ben ik gewillig om te sterven, zodra het ’s Heeren tijd is; ik heb niet één
wens om te blijven leven, of het zou alleen zijn om mijn ouders en broertje nog op
de weg des Levens te zien, maar de Heere is zowel rechtvaardig als barmhartig. Hij
doe zoals goed is in Zijn ogen.”
Ze sprak met zo’n vaste stem, dat er zelfs waardigheid in haar uitspraak lag, al was
zij een kind.

Het verbaasde mij, hoe toch een kind van twaalf jaar zo spreken kon, de
eigenschappen van een kind schenen verwisseld in die van een man; haar
aangeboren beschroomdheid had plaats gemaakt voor geheiligde vrijmoedigheid.
Wie moest bij het zien van deze verandering niet denken, dat dit alleen in een kind
zo treffend kon plaats hebben, omdat de Zone Gods van Zijn heilige geboorte af bezig
is geweest in de dingen Zijns Vaders, en als een twaalfjarige in de Tempel zat, en de
leraren leerde?
Het was duidelijk merkbaar aan Jenny, dat de Heere haar ziel vertroost had, en het
ware geloof, in haar ziel gestort, was niet zonder vruchten gebleven.
Ze zat nu overeind in haar bed, haar smalle wangen waren rood gekleurd en haar
rechterhand hield zij in haar moeders hand, terwijl de Bijbel opengeslagen voor haar
lag.
“Moeder,” sprak zij nu, “u kunt dit kostelijk boek niet lezen, ga daarom naar de kerk,
dan kunt u het horen lezen en uitleggen. U moet het niet verachten, moeder, want
het is Gods eigen Woord en Hij zou u door dit Woord de weg der zaligheid kunnen
leren. O moeder, ik smeek u, denk er toch om. Ik geef mijn Bijbel nu aan Tom, hij kan
lezen en ik ga nu sterven, ik heb hem niet meer nodig.
Bedenk toch, dat er voor zondaren, zoals u en ik zijn, geen zaligheid te wachten is
buiten het bloed van Christus. Hij alleen is de Behouder van al de Zijnen. Ook wacht
Hij om genadig te zijn, moeder, de dominee is nu getuige, ik wens ….”
Plotseling hield zij op en viel in een flauwte; zij kon niet meer spreken.
Haar moeder zei, dat haar dit wel meer overkwam. Ik wachtte nog even, maar zag,
dat het kind geheel uitgeput was. Ik maakte van deze gelegenheid nogmaals gebruik
de ouders aan te spreken, en wilde toen vertrekken.
Toch scheen Jenny dit te bemerken, want nu zei ze met een zwakke, flauwe stem:
“Kom spoedig terug, de tijd zal zeer kort zijn, mijnheer.”
Ik had behoefte dezelfde eenzame weg te gaan, die ik gekomen was en toen ik even
later langs de grafsteen liep, door welks opschrift zij het eerste bij de weg der
verlossing was bepaald, dacht ik: Binnen enkele dagen zal ook het overblijfsel van
Jenny met dit stof vermengd worden. Dan zal die jonge mond, waardoor zij zich nu
vrijmaakte van haar familie, zwijgen onder deze aarde, maar o heerlijke ruil, haar
geest zal dan wedergekeerd zijn tot God en met een engelentong zal zij eeuwig het
halleluja voor de troon uitgalmen. Haar stof zal hier wel wachten, doch niet
vernietigd worden, maar ééns zal het verrijzen in de opstanding met alle
uitverkorenen.
Wèl gingen hier Jezus woorden in vervulling: Uit de mond der kinderen en der
zuigelingen hebt Gij U lof toebereid.
Hoofdstuk VIII – Jenny’s laatste woorden. Zij sterft.

De nacht was nog niet geheel voorbij, zo vroeg in de morgen werd ik de volgende
dag gewekt.
Een man bracht mij de boodschap, of ik zo spoedig mogelijk naar Jenny wilde gaan,
want dat zij niet lang meer hier zou zijn.
Dadelijk zadelde ik mijn paard en reed weg.
Het was nog niet volkomen licht. De morgenster scheen helder en de maan
verspreidde een zachte glans over de voorwerpen, die mij omringden.
Doch haar schijnsel werd al bleken en bleker, naarmate het in het oosten lichter
werd.
Hier en daar zong een vogeltje zijn morgenlied en alles om mij heen was één grote
rust.
Mijn gedachten waren echter het paard ver vooruit, en mijn geest was geheel
vervuld met hetgeen straks mijn ogen zouden zien.
Ik zag in de natuur om mij heen het beeld van wat er nu met Jenny ging gebeuren.
De nacht was nu bijna geëindigd, de Eeuwige Morgenstond daagde voor haar.
O, die lichte dag, waar nooit geen nacht meer op zal volgen.
De morgenster was in mijn ogen niet zo schoon als de geestelijke glans van deze
jonge knop voor het Paradijs.
(Wordt vervolgd)

Oproep vrijwilligers Kinderappèl D.V. 2 april
Op D.V. zaterdagmorgen 2 april vindt het Kinderappèl plaats in de HHG te
Sommelsdijk. Vanuit onze gemeente hopen de kinder-, meisjes- en jongensclub het
Kinderappèl te bezoeken. Vanuit de organisatie van de HHJO is de oproep gedaan
om binnen de gemeente een oproep te doen voor vrijwilligers die op
zaterdagmorgen 2 april een bijdrage willen leveren aan het Kinderappèl. Door de
recente versoepelingen is pas kort geleden besloten om het Kinderappèl fysiek plaats
te laten vinden, waardoor er nog niet voldoende vrijwilligers zijn. Het programma
loopt van ca. 09:30 - 12:00 uur. Kunt u/ kan jij deze morgen een bijdrage leveren aan
het Kinderappèl? Stuur dan een email naar jcbenjamin@hhgouddorp.nl dan brengen
wij u/ jou in contact met de HHJO.

Kerkelijk jaarboek 2022
Door velen wordt uitgezien naar de verschijning van het nieuwe jaarboek van de
Hersteld Hervormde Kerk, omdat het prettig is om weer over de actuele gegevens te
beschikken. U kunt het kerkelijk jaarboek bestellen via de website van de kerk of
telefonisch bij het kerkelijk bureau 0318-505541.
De prijs is vastgesteld op € 12,50, inclusief verzendkosten. Er is dus geen
voorintekenprijs zoals andere jaren het geval was en alle jaarboeken worden na 1
juni per post verzonden.
In verband met de wetgeving rondom persoonsgegevens
verstrekken wij het jaarboek alleen aan particulieren.
Voor boekhandels is het niet meer mogelijk om het jaarboek
in te kopen.

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
26 maart 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt
op D.V. 31 maart 2022.
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

