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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
Jezus dan zeide tot Petrus: Steek uw zwaard in de schede. Den drinkbeker, dien Mij
de Vader gegeven heeft, zal Ik dien niet drinken?
Joh. 18:11
Geliefde lezer(es) in onze tekst komt het naar voren, dat de Heere Jezus het zwaard
afwijst en de beker kiest. De drinkbeker, die Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik die
niet drinken? Christus aanvaardt de lijdensweg en heeft gebeden in de bange
zielsworsteling: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker aan Mij
voorbijgaan, doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Vader, niet Mijn wil, maar Uw
wil geschiede. Uw wil is waarachtig, heilig en goed. Christus stond voor de keus van
zwaard of beker… En wat is die beker? Wat is de inhoud van die beker? Waarom
noemt Hij de beker en waarom niet het kruis? Ze hebben nog maar kort geleden het
avondmaal gevierd en met elkaar aan de tafel gezeten. Hij heeft bij de instelling van
het Avondmaal gezegd: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed,
hetwelk voor u vergoten wordt. Deze beker sprak dus van bloedvergieten en
symboliseerde Zijn lijden. Jezus kiest tegen het zwaard en vóór de beker. Deze beker
is het teken van Zijn verzoenend lijden en sterven en staat Hem voor ogen als de
samenvatting van alle angsten, smarten, pijnen en smaadheden. Het is met recht
een lijdensbeker. Het gaat door dood en graf heen. Deze beker is vol van de toorn
Gods en moet tot op de bodem toe geledigd worden. Geen enkele druppel wordt
Hem kwijtgescholden. Laten we ons nog dieper bezinnen op de wonderen van die
beker, die de Vader Hem gegeven heeft. Hij zal die daarom drinken in een heilige
onderworpenheid aan het bevel van Zijn Vader. In deze beker vinden we de haat van
alle vijanden samengeperst. In deze zelfde beker vinden we de angsten der hel en
daar vinden we benauwdheid en droefenis. Dit is nu waarlijk een vergieting van Zijn
bloed. Wie geeft Hem deze beker? Wel, zijn Vader. Als Zijn Vader het wil, dan is het
goed. Is het niet goed, wat Vader doet? God de Vader vergist Zich toch niet? Is dit
ook voor ons geen voorbeeld om ons te onderwerpen aan Gods wil?
Hoe moeilijk en onverteerbaar deze ook is? Matthew Henry zegt: “dat wij tot die
onderwerping komen, door bij onszelf te zeggen: ‘Het is slechts een beker, in
vergelijk met andere dingen, slechts iets gerings, waarin die dan ook moge bestaan!
Het is geen zee, geen Rode Zee, geen Dode Zee, want het is de hel niet. Hij is licht en
duurt slechts een ogenblik. Het is een beker die ons gegeven is. Lijden is een gave.
Hij wordt ons gegeven door een Vader, Die de liefde van een Vader heeft, en ons
geen leed bedoelt te doen’.

Zou Christus, Die niet alleen de beker moest, maar ook wilde drinken tevergeefs zijn
wil hebben gebogen onder de wil van zijn Vader? Uw wil geschiede…
Hij buigt voor de schriften. Hij leest ook daarin van Zijn lijdensweg. Die het zwaard
nemen… hoort u het? Ja, Petrus neemt het zwaard! Eigenwillig. Hij handelt naar
eigen goeddunken! Zegt Christus het wel goed? Die Mij de Vader geeft! Moest Hij
niet zeggen: Die de leidslieden van Israël Mij gegeven hebben? Of: die Kajafas en
Annas, Pilatus en Herodes Mij hebben gegeven? Of: die de soldaten en de oversten
der Joden, de satan en de hel Mij gegeven hebben? Hebben de mensen dit Mij niet
aangedaan? Zetten deze allen Hem niet deze beker aan de lippen? Bent u het niet
Judas? Die uw Meester met een kus verraad? Of Simon? Die Hem zo smadelijk
verloochent?
Zo kijken wij ertegen aan en zo heeft Petrus er ook tegenaan gekeken. Christus Jezus
beziet Zijn beker in hoger licht. Achter en boven de menselijke raadslagen heen ziet
Hij de wil des Vaders. Ja ja, ja ja, het zijn de oversten, die de soldaten sturen…
Het is Kajafas, het Sanhedrin… die Hem des doods schuldig oordelen.
Het is Herodes, die Hem bespot, Pilatus die Hem kruisigt, De Romeinse krijgslieden…
die Hem geselen, Hem slaan met de rietstok, Hem bespotten. Het is… een wereld vol
vijandschap, het zijn allen, die vergaderd zijn tegen Uw heilig Kind Jezus, om te doen
al wat Uw hand en Uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou, Hand. 4:28.
Zeker, het is hun zonde en blijft hun zonde, zij dragen daar ten volle hun volle
verantwoordelijkheid voor. Nochtans waren het instrumenten in Gods hand en
daarachter zien we zo de beker die de Vader geeft. In die beker is boven alles en voor
alles de toorn des Vaders, die tegen Christus brand. In die beker is de voldoening aan
het recht van de Vader, die door onze zonde geschonden is. En alle menselijke
boosheden, wat de mensen Hem hebben aangedaan, komt op deze Borg en
Middelaar aan. De HEERE heeft al onze ongerechtigheden op Hem doen aanlopen.
Hij is zo het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt.
Hij heeft deze beker leeggedronken, opdat Hij ons de beker des heils zou kunnen
aan- en toereiken. Hij is bereid om deze beker gewillig te drinken. Als Petrus zich wil
stellen tussen de beker en Zijn mond, dan is het ook: ga weg satan. Wanneer Christus
heeft besloten om te lijden en te sterven, dan is het toch verwaandheid én
dwaasheid van Petrus om zich daar met woord en daad tegen te verzetten? Christus
dronk de beker om ons de beker des heils, de beker der vertroosting, de beker der
dankzegging, te schenken uit louter genade. Blijft er geen grote verborgenheid over
deze beker liggen? De beker, die de Vader Mij gegeven heeft! Drinkbeker en…
Vader. Spreken ze elkaar niet tegen? De drinkbeker spreekt van lijden, en de
Vadernaam getuigt van liefde!
De drinkbeker veronderstelt smart, en in de Vader klopt het hart! Petrus begrijpt er
in zijn voortvarende liefde niets van, maar Jezus Christus kent de eenheid tussen die
beide. Gods liefde geeft het lijden, omdat God de wereld alzo lief heeft gehad, opdat
Hij Zijn eniggeboren Zoon niet gespaard heeft, maar Hem heeft overgegeven in de
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dood. Christus handhaaft de eer van Zijn Vader tegenover de tegenpartijders.
Vandaar de beker. Nee, er is geen tegenstelling tussen de Vader en de beker, de
liefde en het lijden. Op Golgotha wordt de boog gespannen van het welbehagen
Gods. Het eerste kruiswoord begint met… Vader, vergeef het hun, want ze weten niet
wat ze doen. En het wordt besloten met het zevende kruiswoord: Vader, in Uw
handen beveel Ik Mijn geest. Zal ik die niet drinken als de Vader Mij die geeft? Deze
manier van uitdrukking geeft een vast, onwrikbaar besluit te kennen om geen enkel
ogenblik aan iets anders te denken. Hij is bereid deze beker te drinken, hoewel ze
een mengsel is van gal en alsem. Hij neem wat de Vader geeft, als is deze vervuld
met het allerbitterste lijden. Waarom deed Hij dit? Wel de Heere Jezus deed dit als
Borg voor Zijn Kerk, namelijk, dat Hij het zwaard afwijst, de beker kiest en zo kiest Hij
tot nut van Zijn Kerk.
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:
Zondag 3 april
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Woensdag 6 april
19.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 10 april
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk bediening Heilige Doop
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 landelijk evangelisatie werk, 3 aflossing kerk
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
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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:
Maandag 4 april
Dinsdag 5 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april

Kerkenraad
Contactmiddag, inloop 14.00 uur.
Doopzitting, aanvang 19.30 uur
Afsluitingsavond verenigingen

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 2 april
Zaterdag 9 april
Woensdag 13 april
Zaterdag 16 april

Vertelling ouderling
Vertelling diaken
Meditatie (Ruth) ouderling
Vertelling diaken

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 (1)
Ds. G. du Piere (Ursem, Noord-Holland, 1679-1726)
’t Is dan wel goed, wanneer g’ Uw gunstgenoten,
Door kruis bezoekt en schijnt hen te verstoten,
Dat nochtans dan het best werd ondervonden,
Hoe goed Gij zijt in die benauwde stonden.
Dan werd ’t geloof beproefd,
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Wanneer de ziel bedroefd
Werd met veel tegenheden;
Dan gaat zij naar Diegeen
Met zuchten en geween,
Die voor haar heeft geleden.
Dan komt die ziel eerst allerbest te kennen
Hoe nodig ’t kruis is, om aan God te wennen,
Dan ziet zij aan dat God, haar lieve Vader,
Haar dit bestelt om haar t’ ontdekken nader,
O kruis, zo overzoet,
Als zij haar teer gemoed
Brengt nader tot den Heere,
Gelukkig is diegeen
Die boven ’t algemeen
In deze schole lere.
(uit: Honing uit de Leeuw)
Voor u gelezen (2)
Ds. W. Teellinck (Middelburg, Zeeland, 1579-1629)
De eerste vrucht, die wij uit het lijden van Christus ontvangen, is de vergeving van
onze zonden, waarin ook onze verzoening met God begrepen is. Hiervan spreekt de
Schrift aldus, Rom. 3:23-25. “Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid
Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing die in
Christus Jezus is, Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof
in Zijn bloed, tot een betoning Zijner rechtvaardigheid door de vergeving der zonden,
die tevoren geschied zijn.” Hierom zegt ook de profeet aldus: “Hij is om onze
overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die
ons de vrede aanbrengt, was op Hem,” Jes. 53:5 en: “…opdat Hij ons tot God zou
brengen,” 1 Petr. 3:18, en ons met Hem verzoende, Kol. 2:20-22, Ef. 2:16-18, 2 Kor.
5:19, 1 Tim. 2:5. (…)
Welnu, gerechtvaardigd te zijn voor God, vergeving van onze zonden te verkrijgen
en vrede te hebben met de Allerhoogste, betekent voor een arme zondaar de
allergrootste zaak van de hele wijde wereld. Het wordt gemakkelijk gezegd, maar
houdt zeer veel in. Wilt gij het enigszins verstaan? Stel u (dan) voor, hoe het hem aan
het hart gaat, die in onmin leeft met iemand, die over zijn leven gaat; terwijl dat een
man is met flinke handen, dapper van hart en groot van gezag, die al enkele keren
mensen, op wie hij het gemunt heeft, het leven benam. Zeker, wie ook maar zo
iemand in een stad of dorp tegen zich heeft, die hem gedurig naar het leven staat, is
daar zeer bezorgd over. Wat dan wel, wanneer de grote God ons naar het leven staat,
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wanneer Hijzelf op ons loert, Hos. 13:7, en erop uit is, om de eeuwige dood over ons
te brengen, en ons in de hel en de verdoemenis te werpen? Zoals Hij dat reeds bij
velen deed, zoals Sodom, Gomorra, Korach, Dathan, Koshbi, Zimri en vele anderen,
die Hij, ze aantreffende in hun zonden, op staande voet als het ware daarvandaan
gerukt en in de hel geworpen heeft, om al diegenen schrik aan te jagen, die nog onverzoend met Hem- verder leven, opdat zij bijtijds vrede zouden zoeken door
Jezus de Gekruisigde.
(uit: Ogenzalf voor wie nog verkeren in blindheid van gemoed…om te zien het
bittere lijden van Christus…)
Ten slotte
Met ingang van afgelopen rustdag zijn er weer twee in plaats van drie diensten per
zondag. De middagdienst is komen te vervallen. De HEERE geeft alle reden tot
dankbaarheid, dat het aantal maatregelen om besmetting te voorkomen
teruggebracht kan worden. De afgelopen maanden was het mogelijk drie diensten
te volgen. Dat we zullen leren verstaan, wat voor een onverdiend voorrecht ook dat
geweest is. Laten we hopen en bidden, dat de vele gelegenheden om Gods Woord
te horen en de periode van beperkingen en maatregelen nog vrucht voor de
eeuwigheid mogen dragen. Het ligt ons allernaast om de pijn die we de afgelopen
twee jaar gevoeld hebben te vertalen in allerlei verwijten aan elkaar. Laten we ons
afkeren van een zelfgenoegzaam leven zonder God en zonder Zijn genade in Christus.
Laat ons inkeren tot onszelf en onze persoonlijke zonden in gedachten brengen. Laat
ons terugkeren daarmee tot de HEERE. Want Hij vergeeft menigvuldig. Bij Hem is een
overvloed van genade. Het heil dat mensen beloven, ook regeringspersonen, bleek
ijdel en leeg. Inmiddels is het ene wee voorbij en komt het andere wee over ons in
de vorm van oorlog aan de oostgrenzen van Europa. Een predikant uit Oekraïne
merkte op, dat de coronacrisis kennelijk niet genoeg is geweest voor de kerk in zijn
land. Hij ziet ernaar uit, dat de oorlog mensen werkelijk op de knieën mag brengen
voor God. Laten ook wij dan niet zo maar over gaan tot de orde van de dag. Pijn is zo
snel vergeten, als ons hart er geen leed om draagt in verootmoediging voor God.
Veel goeds valt dan nog steeds niet te verwachten, ondanks het vervallen van de
meeste coronamaatregelen. Maar die de HEERE (hebben leren) verwachten, zullen
niet beschaamd worden, zelfs niet in eeuwigheid. Bidt voor alle ambtelijk werk dat
in uw midden mag plaatsvinden en zij die dit mede mogelijk maken. Dat het de Heere
mag zijn, Die in alles en allen werkt, wat Hem behaagt en tot behoud is van onze
zielen. Ontvang van mijn kant een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad en
kerkvoogdij, mijn vrouw en onze kinderen.
Ds. A.P. Muilwijk
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VAN DE DIACONIE
Collecteaankondiging landelijk evangelisatiewerk
Op D.V. zondag 10 april staat de landelijke
collecte voor de commissie evangelisatie
gepland. Er wordt op diverse plaatsen
gewerkt aan uitbreiding van bestaande projecten en aan de opstart van nieuwe
projecten met betrekking tot het evangelisatiewerk. Deze projecten verkeren nog in
een te vroeg stadium om ze concreet te kunnen benoemen. Wel is reeds duidelijk
geworden dat voor deze projecten een veel grotere bijdrage van de commissie
evangelisatie zal worden gevraagd dan tot nu toe nodig is geweest. Wij willen u
daarom allen van harte oproepen om naar uw vermogen een ruimhartige bijdrage
te doen aan de vervulling van de opdracht van de Heere Jezus aan Zijn kerk; het
verkondigen van het Evangelisatiewoord aan onze medemensen! Door uw financiële
steun kunnen de projecten uitgewerkt worden en het evangelisatiewerk z’n
voortgang hebben. Tot slot willen wij u ook oproepen om het evangelisatiewerk
blijvend mee te dragen in uw gebeden.

VAN DE KERKVOOGDIJ
Hartelijk dank!
Vanaf het begin van de coronapandemie, maart 2020, is het kerkelijk leven beperkt
mogelijk geweest, maar was het wel noodzakelijk zaken anders te organiseren, wat
van een ieder extra inzet heeft gevergd. Voor u als gemeente was het iedere keer
weer kijken wanneer u aan de beurt was om naar de kerk te gaan in plaats van thuis
mee te luisteren. De kerk moest extra worden schoongemaakt, de gemeente moest
worden uitgenodigd voor het bijwonen van de erediensten, registratie van
kerkgangers vond plaats, een ieder moest een plaats worden gewezen, roosters
werden gemaakt voor inzet van (hulp)kosters, registranten, BHV-ers enz. Eigenlijk te
veel om op te noemen wat voor én achter de schermen moest gebeuren. Heel veel
vrijwilligers hebben zich daar talloze malen voor ingezet, met als doel de diensten
ordelijk en met zo min mogelijk besmettingsrisico te laten verlopen. Gelukkig
hebben, voor zover we weten, de kerkdiensten niet geleid tot besmettingen met het
coronavirus. Allereerst komt Hem, Die alle dingen bestuurt, daarvoor de dank toe.
Daarnaast ook dank aan u als gemeente die trouw de gegeven aanwijzingen
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opvolgde en zich goed hield aan de regels. Tot slot dank aan de reeds genoemde
vrijwilligers die zich, op welke wijze dan ook, geheel belangeloos hebben ingezet!

OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Contactmiddag
Het zal D.V. aanstaande dinsdag 5 april al weer de laatste contactmiddag zijn van het
verenigingsseizoen 2021-2022. Met dankbaarheid zien we terug op een aantal fijne
middagen die we met elkaar mochten beleven. Slechts één keer (dinsdag 11 januari
jl.) moest de contactmiddag afgeblazen worden i.v.m. de corona-maatregelen. Op
die middag zou Lydia Roukens een presentatie houden over het zendingswerk in het
West Afrikaanse land Sierra Leone. Zij en wij vonden het erg jammer dat dit geen
doorgang kon vinden. Wij hebben Lydia gevraagd of zij alsnog haar presentatie wil
en kan komen houden op onze laatste contactmiddag. Daar kwam een positief
antwoord op en zo mogen we hopelijk Lydia op D.V. 5 april aanstaande op onze
contactmiddag verwelkomen. Het belooft een boeiende presentatie te worden! Ds.
Muilwijk hoopt een meditatie te houden in verband met de lijdenstijd en Pasen.
Heel mooi is het dat een aantal jongeren van de gemeente bereid gevonden zijn om
bij de broodmaaltijd de beheerder te assisteren bij de voorbereiding en bediening.
Zo mag er contact zijn tussen de generaties binnen onze gemeente. Erg belangrijk!
U kunt zich ook nog opgeven voor deelname aan de broodmaaltijd (de deelname is
gratis) bij de beheerder van Eben-Haëzer, de heer K. Groeneveld, te bereiken via
tel.nr. 0187-683040 of mobiel 06-22569824. Als laatste willen wij nog wijzen op de
mogelijkheid om deze middag kaarten te kopen t.b.v. aflossing kerkgebouw.
Wij zien er naar uit om u allen weer te mogen ontmoeten in ‘Eben-Haëzer’ op D.V.
dinsdagmiddag 5 april. Graag tot ziens! En u weet het:
14.00 uur: Inloop met koffie/thee
14.30 uur: Opening en meditatie
15.15 uur: Pauze
15.30 uur: Presentatie
± 16.30 uur: Sluiting
Voor vervoer: bel 0187-681887.
Donderdag 7 april: Doopzitting
Op zondag 10 april zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Daarom
zal op donderdagavond 7 april om 19.30 uur doopzitting worden gehouden. De
ouders worden verzocht van tevoren het boekje Dooponderricht van ds. G. Boer te
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lezen en om hun Bijbeltjes en trouwboekje mee te brengen. De moeders worden
nog verzocht met gedekt hoofd te komen.

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.
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KINDEROPPAS
Bijgaand rooster voor de oppas is onder voorbehoud wijzigende regels e.d., zie mail.
Bij verhindering graag onderling ruilen. Kun je last minute niet komen vanwege bijv.
corona gerelateerde klachten, laat het dan even weten aan Cora of Mariska.
En voor de ouders die hun kleine kinderen brengen: omdat het nu moeilijk in te
schatten is hoeveel kinderen er komen, a.u.b. steeds even uiterlijk de vrijdag tevoren
je kind(eren) aanmelden

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

Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’
Zondag 10 april willen we met de kinderen oefenen voor het paasfeest, de
zondagsschool is dan om 12.30 uur uit.
Op eerste paasdag zondag 17 april, hopen wij met alle kinderen bij elkaar te
gedenken dat de Heere Jezus is opgestaan. De zondagsschool zal dan ook pas om
12.30 uur uit zijn.
Deze zondag zal er een speciale collecte gehouden worden voor de jaarlijkse actie:
‘Bijbels onderwijs in Pakistan’, welke ondersteunt wordt vanuit de GZB.
Men wil een nieuwe school bouwen voor de Waheedabad Christian School. De
school zit nu in een gebouw dat eigenlijk geen goed gebouw is. Het is van modder
gemaakt en nu zo oud dat de muren scheuren en er steeds veel stof is. Er is nu een
stuk land beschikbaar dat groot genoeg is om een nieuwe school op te bouwen.
Willen jullie meebidden en een financiële bijdrage leveren dat het gaat lukken om
een nieuwe school te bouwen, voordat er ongelukken gebeuren?
Het paasfeest van de zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon en wordt
gehouden in de Eben-Haëzer kerk. Tevens kan men via beeld meekijken.
Bedankt namens het bestuur.
Meisjesclub ‘Mirjam’
Hallo meiden,
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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).
Ook deze vertelling is van het themaboekje 'Dienen'. Weten jullie nog wat dienen
betekent? In de Bijbel zegt de Heere Jezus over Zichzelf: Gelijk de Zoon des mensen
niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot
een rantsoen voor velen. (Matth. 20:28). De Zoon van God wil dienen, zodat zondige
mensen en kinderen nog zalig kunnen worden. Is dat geen onbegrijpelijke liefde? We
mogen bidden en roepen tot deze Zaligmaker: 'Heere Jezus, help mij!'.
Deze laatste clubavond doen we ook nog gezellig een spel met elkaar.
We hopen jullie allemaal te zien, welkom!
Nog een herinnering aan:
- Zaterdag 2 april: Kinderappèldag en clubuitje (8.45-16.15 uur)
- Vrijdag 8 april: Afsluitingsavond in Eben-Haëzer (19.30-21.15 uur)

Jongerenclub 4-you
Hoi allemaal!
Onze volgende clubavond is op vrijdagavond 1 april. Dat is alweer de laatste
clubavond van dit seizoen! We hebben daarom een gezellige afsluiter voor jullie:
deze avond staat een kampvuur op het programma. We verzamelen in Eben-Haëzer
en zullen daar de avond met elkaar beginnen. Daarna fietsen we gezamenlijk naar
het strand. We beginnen gewoon om half 8; mogelijk sluiten we iets later af dan
anders rond 22 uur. Van harte welkom! Groetjes
Jeugdvereniging ‘Daniël’
Hallo allemaal,
Zondagmiddag 3 april hopen weer preekbespreking te houden met elkaar. Dominee
Muilwijk zal met ons nadenken over de preek, die hij in de ochtenddienst gehouden
heeft. We willen om 14:30 uur met elkaar beginnen in Eben-Haëzer. Alle jongeren
vanaf 14 jaar zijn van harte welkom! Kom jij ook?
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
Woensdag 13 april hopen we stil te staan bij het lijden en sterven en de opstanding
van de Heere Jezus. 1 week later, 20 april is de Jaarvergadering, we hopen
Bijbelstudie 7 te behandelen. Lezen Openbaring 2 : 12-17 Brief aan Pérgamum.
Leden en bezoekers zijn van harte welkom vanaf 19.15 uur. Tevens delen wij u mee
dat er nog steeds kaarten te koop zijn ten bate van de HHG Ouddorp .
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’
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Dinsdag 12 april hopen we weer als vereniging bij elkaar te komen. Deze morgen
willen we stil staan bij het lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus.
De Bijbelstudie en vragen krijgt u per mail toegestuurd.
Inloop koffie/thee vanaf 9.00 uur, we beginnen 9.15 uur en sluiten de morgen af om
11.15 uur. Evenals voorgaande keren zal er ook nu weer oppas zijn voor de kleine
kinderen.
Data bijeenkomsten: 12 april, 17 mei. Voor alle data geldt: Deo Volente!

COMMISSIE VERENIGINGSWERK
Afsluitingsavond
Vrijdagavond 8 april 2022 is de afsluitingsavond van het verenigingsseizoen (helaas
stond in de vorige kerkbode de verkeerde datum vermeld). 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, komt u/kom jij ook? Tot dan!
Tandpasta en paracetamol zijn erg schaars op Cuba.
U/jij mag dit meenemen naar de afsluitingsavond om
het aan de SEZ te schenken, zodat zij dit kunnen
meesturen in hun pakketjes. Bij de ingang van de zaal zal
een doos hiervoor klaarstaan.
Opbrengst stroopwafelactie Kinderclub Hosanna
Kinderclub Hosanna wil iedereen hartelijk bedanken die meegeholpen heeft met de
stroopwafelactie voor de SEZ. Dank u wel dat u wilde kopen, waardoor we het mooie
bedrag van €457,- kunnen vermelden. Hartelijke groet van de kinderclub
Opbrengst Ontbijtactie Jongerenclub 4-you
We kijken terug op een gezellige en geslaagde ontbijtactie waar jullie je hard voor
hebben ingezet. De actie heeft dankzij gulle sponsors het mooie bedrag van € 862,39
opgebracht. We willen jullie bedanken voor je inzet, de bedrijven die de actie hebben
gesponsord voor hun bijdrage en natuurlijk alle gemeenteleden die een ontbijtje
hebben gekocht!
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ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW
Opbrengst kipactie
De kipactie heeft het mooie nettobedrag van € 544,- opgebracht.
Paasbroodactie
Zoals we de laatste jaren gewend zijn willen we als activiteitencommissie weer een
paas- en krentenbroodactie organiseren. Dit doen we in samenwerking met bakkerij
Dam. Verderop in de kerkbode vindt u een advertentie met de prijzen van de broden
en een bestelstrookje die u kunt inleveren bij Duinkerkerweg 2a. Uw bestelling kan
ook telefonisch of per mail worden doorgegeven aan ac.hhgouddorp@gmail.com
Bestellingen kunt u afhalen in Eben-Haëzer op D.V. zaterdagmorgen 9 april van 09:45
tot 11.00 uur. Ook thuisbezorgen is mogelijk!
Bestellingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven op D.V. woensdag 6 april a.s. Let
op, dit is al vrij snel na het verschijnen van deze kerkbode!

GEDENK UW VOORGANGERS
Ds. J. Boss. (9)
De vorige keer eindigden we met een anoniem ingezonden schrijven in de Maas- en
Scheldebode van 1 november 1901 naar aanleiding van de vermelding over de
intrede van ds. Boss te Ouddorp. Hieruit blijkt dat de kerkelijke verhoudingen in het
anders zo rustige dorpje aan de zee behoorlijk op scherp stonden. Het was nog niet
zo lang geleden dat enkele leden van de Hervormde Gemeente de Nederlandse
Hervormde Kerk verlieten en tot stichting van de Gereformeerde Kerk te Ouddorp
overgingen. Oorzaak hiervan was volgens hen het toelaten van leervrijheid in de
Hervormde Kerk. Dat was in 1892. Voor die tijd waren er in Ouddorp slechts twee
kerken, nl. de Hervormde Gemeente en de Doopsgezinde Gemeente.
Toen ds. Boss in Ouddorp kwam, hadden de Gereformeerden al een aantal jaren een
eigen kerkgebouw aan de Dorpsweg en werd die gemeente geleid door lerend
ouderling H.N. Basoski. Deze diende de Gereformeerde Kerk te Ouddorp als zodanig
van 1896 tot 1910, over wie later meer.
Kerkgebouw te klein
Als ds. Boss nog maar enkele maanden in zijn nieuwe standplaats werkzaam is, blijkt
het kerkgebouw te klein te zijn door de aanwas van kerkgangers. Meer dan 300
mensen kloppen bij de kerkenraad aan voor een zitplaats. Ds. Boss besluit onder
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biddend opzien tot de Koning der Kerk mogelijkheden te zoeken tot vergroting van
het eeuwen oude kerkgebouw. Hij gaat met voortvarendheid te werk in
samenwerking met kerkenraad en kerkvoogdij. Zo lezen we in ‘de Maas’ van 11 april
1902 in een verslag van de gemeenteraad van Ouddorp, die op 5 april daaraan
voorafgaand gehouden was:
… wordt medegedeeld een ingekomen verzoek van de Kerkeraad der Herv. Gem.
alhier met een memorie van toelichting van Ds. Boss, dat er plan bestaat om de kerk
te verbouwen en dan alsdan de kerk aan de toren te bouwen, hetwelk als er geen
schade toegebracht wordt aan den toren, wordt toegestaan, een en ander nader in
overleg te treden met B. en W.
Dat overleg gaf waarschijnlijk de nodige hoofdbrekens. De berichten in de Maas- en
Scheldebode geven althans reden daartoe dit te denken. Want we lezen in de M&S
van 5 sept. 1902 onder Ouddorp: Het werk tot verbouwing van de Ned. Herv. Kerk
alhier is niet gegund. Het voornemen bestaat om het oude kerkgebouw geheel af te
breken en eene nieuw kerk op te richten.

16

Hier komt het echter niet van, want in de M&S van 12 december 1902 staat de uitslag
van de aanbesteding afgedrukt.

De M&S van 25 december 1902 bericht ons onder Ouddorp: Deze week heeft men
reeds eenige der rondom de Ned. Herv. kerk staande boomen gerooid met het oog
op de verbouwing dier kerk, waarmede begin Februari a.s. een aanvang zal worden
genomen.
(wordt vervolgd)
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PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Naar Jeruzalem - Mattheüs 21
De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij weet dat Zijn lijden nu dichtbij komt.
Over vier dagen zal het Pascha in Jeruzalem gevierd worden. Veel mensen zijn
daarvoor al aangekomen in Jeruzalem. Dit moment gebruikt Jezus om te laten zien
wie Hij werkelijk is: De zoon van David, de langverwachte Messias. Tegelijkertijd
ook dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is.
Daarom gebruikt Hij geen pracht en praal om Jeruzalem in te komen.
Als Hij met Zijn discipelen bij Beth-fage komt, stuurt hij twee van Zijn discipelen op
pad om een ezelin en haar veulen te halen. ‘Als iemand zegt: Waarom doet u dat?
Zeg dan maar dat het voor Jezus is, dan zullen jullie ze mee mogen nemen’. En zo
gebeurt het ook. Wat wonderlijk dat Jezus echt alles weet!
Hiermee gaat ook de voorzegging van de profeet Zacharia in vervulling: Zegt der
dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en
een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin.
Als de discipelen met de ezelin en het veulen bij Jezus komen, leggen ze hun
mantels op de rug van het veulen. Jezus gaat erop zitten. Als de mensen, die ook op
de weg lopen, het zien, herkennen ze Jezus. Daar is Hij, hun langverwachte
Messias. Hun Koning. Wat een blijdschap. Uit eerbied en ontzag doen ze hun
mantels uit en leggen ze als een looppad voor de Heere Jezus op de grond. Vol
vreugde klinkt het uit vele monden: ‘Hosanna den Zone Davids! Gezegend is Hij, Die
komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!’ Ook rukken ze
takken van de bomen en zwaaien er mee. De mensen zijn blij! Eindelijk is daar hun
Verlosser! Er ontstaat beroering in de stad. Overal klinkt het: Dit is Jezus, de Profeet
van Nazareth uit Galilea.
De discipelen en vele anderen, die Jezus volgen en veel van Zijn machtige
wonderen hebben gezien, beginnen God te loven. Ze zeggen: Gezegend is de
Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel, en
heerlijkheid in de hoogste plaatsen!
De overpriesters en farizeeën, die maar niet kunnen aanzien dat zoveel mensen
Jezus volgen, gruwen van dit luidkeelse geroep. Ze zeggen: Bestraf uw discipelen!
Jezus zegt: Als zij zwijgen, zullen de stenen gaan roepen wie Ik ben. Wat een
reactie. Iedereen moet weten dat Jezus de Messias is!
Als Jezus dichtbij de stad is, komt er grote droefheid in Hem. Deze prachtige stad
Jeruzalem zal verwoest worden, omdat jullie het Evangelie van vrije genade niet
hebben aangenomen. Geen steen zal op een andere steen blijven, alles zal
verwoest worden. Nee, geen vreugde bij de Heere Jezus over Zijn bijzondere
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intocht. Hij weet: De vreugde zal omslaan in haat. Hij zal gedood worden aan het
kruis. Maar dát is nu Zijn Koningschap, dat Hij voor zondaren, die in Hem geloven,
plaats zal maken in het Hemelse Koninkrijk!
Puzzel 1042
Lees in je Bijbel Mattheüs 21:1-11 en zet daarna de onderstaande gebeurtenissen
in de juiste volgorde.
Zet steeds de letter die erbij hoort op de stippellijn bij de cijfers. Als je klaar bent
lees je hier een zin. In welk vers van Mattheüs 21 kun je dit lezen?
Inleveren: de eindzin + vindplaats
… … … …… … …
1 2 3 4 5 6 7

… ……
8 9 10

… … … …
11 12 13 14

Davids!

H De Heere Jezus komt aan bij Beth-fage
A De discipelen brengen de ezelin en het veulen bij Jezus
S De Heere Jezus zegt dat de discipelen een ezelin en een
veulen zullen vinden
N Sommige mensen houwen takken van de bomen
E De mensen zeggen: Deze is Jezus, de Profeet van Nazareth
in Galilea.
A De discipelen moeten de ezelin en het veulen losmaken en
naar Jezus brengen
N De mensen in Jeruzalem vragen: ‘Wie is Deze?’
O De Heere Jezus zendt twee discipelen weg
N Als iemand er iets van zegt dat de discipelen de dieren
meenemen moeten ze zeggen dat de Heere ze nodig heeft
O De stad Jeruzalem wordt ‘beroerd’
N De discipelen gaan op weg en vinden precies wat de Heere
Jezus gezegd heeft
D De discipelen leggen hun kleren op de ezelin en zetten Jezus
er op
E Veel mensen leggen hun kleren op de weg
Z De mensen roepen: Hosanna den Zone Davids!
Mattheüs 21: …
Deze puzzel nog niet inleveren.
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GEDICHT
De ware rust
Er is veel onrust in het daag’lijks leven.
We worden voortgejaagd in deze tijd.
We snakken naar wat rust om zo eens even
Van al die zorg en haast te zijn bevrijd.
Het leven op aarde is een strijd:
We worden als het ware voortgedreven,
Totdat w’ ontwaken in de eeuwigheid.
Dan blijkt de nietigheid van als ons streven….
O Heere, wil ons uit genade leren,
Dat al het aardse gewoel voorbijgaand is.
Verlos ons uit de macht der duisternis!
Wil ons om Christus’ wil tot U bekeren.
En breng ons in de rust die eeuwig is,
Om U, drie-enig God, volmaakt te eren.
Christien de Priester

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven!

Plaats een advertentie in De Kerkbode
Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag
9 april 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt
op D.V. 14 april 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
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