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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
Vrucht op de pinksterpreek
‘Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt.’
Handelingen 2:41a
Dat zijn de echte luisteraars! Gaarne aannemen! Let wel: dit is iets anders dan gaarne
horen.
Herodes hoorde Johannes de Doper gaarne. Maar wat heeft dit bij hem uitgewerkt?
Niets! Totaal Niets!
Zo ook menig trouw kerkmens. U hoort gaarne. Maar de prediking werkt niets uit.
Het is geen reuke des levens ten leven. Maar wel een reuke des doods ten dode!
Want u leeft voort in onverschilligheid en gevoelloosheid. Hoe dichter u komt bij de
Rechterstoel van Christus, hoe zorgelozer u wordt. U krijgt visite en u gaat op visite.
U vliegt van de ene verjaardag naar de andere. Maar de dag der genade laat u
voorbijgaan. De dag der zaligheid acht u niet!
U hebt slechts een onzekere levensduur, en daar waagt u uw kostelijke ziel aan! De
eerste pinksterpreek van Petrus maakt diepe indruk. Zij hebben Jezus gekruisigd. En
zij hebben de tekenen gezien en gehoord bij de uitstorting des Heiligen Geestes!
In vers 37 lezen wij dat zij verslagen van hart werden. Maar dat wil niet zeggen dat
zij allen tot bekering kwamen. Ook tussen hen loopt de scheidslijn. Want uit deze
tekst blijkt dat zij niet allen werden gedoopt. Maar alleen zij, die ‘zijn woords gaarne
aannamen.’
U vraagt: kan ik dan verslagen in het hart zijn onder de prediking en toch onbekeerd
zijn? Ja zeker! Dat blijkt duidelijk uit onze tekst. U moet niet vergeten dat er ook
algemene werkingen des Geestes zijn. Om iets te noemen: indrukken van dood en
eeuwigheid. Gemoedsbewegingen, de overtuiging dat het zo niet langer gaat. Enz.,
enz.
Maar het is alles oppervlakkig. Het gaat weer over. Ten diepste bent u er niet door
geraakt. U hebt alleen maar te doen met uzelf en niet met God. En daarom worden
bij u de vruchten gemist. De vruchten van waarachtige bekering. Want die werkt
alleen de droefheid naar God.
‘Gezeggelijk’ in de ‘Christenreis’ van Bunyan ging ook een eind mee. Maar toen er
moeilijkheden kwamen liet hij het al gauw afweten.
‘Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt.’
Dat zijn de ware overtuigingen des Geestes. Dan word ik dóór God óm God verlegen.
De preek van Petrus was een pijl met een scherpe punt. Verslagen van hart worden
betekent naar de grondtekst zoveel als doorboord worden. Er komt dus een wond in

het hart, en dat doet pijn zult u zeggen. Maar dat valt mee. Want daar zit liefde in.
Die pijl namelijk is gedoopt in het bloed van Christus! In die tranen ligt zoveel
zoetigheid dat u ze voor geen duizend werelden zoudt willen missen. Maar u moet
wel de grond daaruit verliezen. Want die ligt alleen in Christus.
‘Zijn woord gaarne aannemen’ betekent de eigengerechtigheid prijsgeven en de
gerechtigheid van Christus aannemen. Wat een eeuwig wonder als ik alle valse
betaalmiddelen verscheur. Het is een eerlijke zaligheid: het Offer van Christus is het
wettige betaalmiddel!
‘Zijn woord gaarne aannemen’ betekent Christus ‘mijnen’ in het geloof. Maar daar
gaat het ‘mijnen’ van Adam aan vooraf. Beide is aan onze kant onmogelijk, daar is de
Pinkstergeest voor nodig. De Heilige Geest werkte zo krachtig dat zij in korte tijd aan
de grond terechtkwamen. En dus gepast voorwerpen om over te gaan in Christus!
U zegt: ik ben al zolang op de weg maar ik heb nog nooit Christus in het geloof
omhelst. Dat komt omdat u nog zoveel pareltjes hebt. En die kunt u maar niet kwijt.
Daar is de bediening des Geestes voor nodig. U kunt niet zalig worden als een
bezittend mens maar als een míssend mens. U kunt alleen maar zalig worden als een
verloren mens. Het is zalig om onder het recht Gods verloren te gaan. Want dan val
ik in de armen van Christus.
De Heilige Geest verheerlijkt Christus in de harten van zondaren! Dat betekent aan
onze kant een stervend leven. De dood in Adam en het leven in Christus!
Zodra de Heilige Geest een dode zondaar levend maakt begint hij te sterven. Verstaat
u dat? Wij moeten sterven aan alles. Want vlees en bloed kan het Koninkrijk der
hemelen niet beërven.
De wereld begrijpt van Pinksteren niets. Zij kan alleen maar het zinloze leven in al
zijn zinloosheid aanvaarden. En u geeft geld voor de zending. En dat is een goede
zaak. Maar wat zal het vreselijk zijn als u steigerwerk bent en de heidenen zullen
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen. Maar ik haast mij om u toe te roepen dat
de deur der genade nog openstaat. Nee, u kunt niet over de Geest beschikken. Maar
u mag er wel om bidden!
Kom! Schepper! Geest! En ik hoop van harte voor u die dit leest dat u behoort tot
degenen, die het woord gaarne aannamen. Want dan viert u Pinksterfeest, en dat is
Zalig!
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 12 juni
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk
Woensdag 15 juni
19.30 uur:
Ds. A. Vlietstra, Harskamp
Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer
Zondag 19 juni
9.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk, bediening Heilig Avondmaal
18.30 uur:
Ds. A.P. Muilwijk, nabetrachting Heilig Avondmaal
Collecten: 1 Timotheos, 3 aflossing kerk
Vrijdag 24 juni
14.45 uur:
Ds. A.P. Muilwijk, huwelijksbevestiging bruidspaar Neele-van
der Linde
Collecten: kerkvoogdij
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij.
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht.
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11)

Overige bijeenkomsten:
Maandag 13 juni
Maandag 13 juni
Dinsdag 21 juni
Woensdag 22 juni

Censura Morum, aanvang 19.15 uur
Avondmaalgezelschap, aanvang 20.00 uur
Geslaagdenavond voortgezet onderwijs, aanvang 20.00 uur
Contactuur kerkenraad, aanvang 18.30 uur

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 11 juni
Zaterdag 18 juni
Woensdag 22 juni
Zaterdag 25 juni

Vertelling ouderling A.J. Nelis
Vertelling ouderling W. Westhoeve
Meditatie (Jesaja 55) ouderling K. Kasteleijn
Vertelling diaken C.A. Grinwis

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” (Jakobus 4:15).
Onze zieken
Algemeen
We wensen genoemde gemeenteleden en alle gemeenteleden met
gezondheidszorgen Gods ondersteuning en nabijheid. Die wil Hij schenken om
Christus’ wil. Hoop in alle zorgen op de HEERE, de hemelse Geneesheer voor lichaam
én ziel beide. Allen, ook jongeren, die (niet) thuis de nodige lichamelijke of
psychische zorg ontvangen, bevelen wij aan in Gods trouwe zorg en bewaring. “Hoe
donker ooit Gods weg moog’ wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen” (Psalm 73:1
berijmd).

UIT DE PASTORIE
Voor u gelezen
Johannes Calvijn (1509-1564)
Velen beelden zich gek genoeg in dat Christus alleen de basislessen gaf en Zijn
discipelen daarna naar een hogere school stuurde… Zij laten de Heilige Geest Zijn
plaats innemen… Zodra echter de Heilige Geest gescheiden wordt van het Woord
van Christus, staat de deur open voor allerlei misleiding en bedrog.
Ten slotte
Het aantal schoolweken voor de zomervakantie begint voor alle scholieren sterk te
minderen. Examenkandidaten zien uit naar de uitslagen van de examens. Andere

scholieren moeten zich nog flink inzetten om te slagen of om over te kunnen gaan.
Veel moet nog gedaan worden. De onderwijzers en onderwijzeressen zijn met hen
bezig aan de eindsprint. Dat merken de kinderen in de pastorie ook. We wensen allen
in het onderwijs met elkaar de nodige krachten en energie toe. Doe het in
afhankelijkheid van de Heere. Zonder Hem kunnen wij immers niets doen. Vraag
bovenal om een hart dat Hem leert vrezen en lief hebben. Ontvang een hartelijke
groet, mede namens mijn vrouw en onze kinderen, de kerkenraad en kerkvoogdij.
Ds. A.P. Muilwijk

VAN DE DIACONIE
Jaarrekening 2021
De door de diaconie opgestelde concept-jaarrekening over het jaar 2021 is door de
kerkenraad, tijdens de kerkenraadsvergadering van 23 mei 2022, goedgekeurd en
definitief vastgesteld. De jaarrekening bestaat uit een totaal aan baten/ontvangsten
van € 697.371 en aan lasten/uitgaven van € 104.004, hetgeen resulteert in een
positief resultaat van € 593.367. Dit resultaat is toegevoegd aan het vermogen.
De jaarrekening 2021 ligt van 9 juni t/m 18 juni 2022 na telefonische afspraak (tel.
683851) ter inzage bij de penningmeester. Na genoemde termijn zal de jaarrekening
in verkorte vorm in de Kerkbode worden gepubliceerd.
Collecte Timotheos
D.V. zondag 19 juni zal de diaconiecollecte
bestemd zijn voor Timotheos. De stichting
vertolkt hun missie als volgt: We willen de
Malawiërs helpen de armoedespiraal te doorbreken én hen in aanraking brengen
met het Evangelie. De sleutel hiertoe is onderwijs. Onderwijs dat we op eigen
scholen aan Malawische kinderen geven, of dat we financieel haalbaar maken voor
hen. Daarnaast trainen we volwassenen in vaardigheden die nodig zijn om in hun
levensonderhoud te leren voorzien. En waar we ook zijn, we verlenen de
broodnodige zorg én brengen het Evangelie.
Door Malawiërs, voor Malawiërs
Vanuit onze uitvalsbasis in Blantyre coördineren we de zorg, het onderwijs en de
evangelisatie in het land. Inmiddels hebben we eigen kinderzorgcentra, kleuter- en
basisscholen op het platteland. Daarnaast maken we voortgezet- en
vervolgonderwijs mogelijk voor Malawische studenten. Dat typeert onze stichting.
Wij zijn zelf Malawiërs en we willen lokale gemeenschappen van binnenuit

versterken. We doen dat vanuit onze Malawische Timotheos Foundation. Deze
stichting is in 2011 opgericht op initiatief van de Reformed Presbyterian Church. In
ons werk worden we ondersteund door vier Nederlandse veldwerkers. Om de
benodigde fondsen te werven, hebben we een Nederlandse Stichting Timotheos
opgericht.
Mogen we de collecte voor deze stichting bij u aanbevelen?

OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Maandag 13 juni: Censura Morum en Avondmaalgezelschap
In verband met de viering van het sacrament van het Heilig Avondmaal op zondag
19 juni zal op maandag 13 juni Censura Morum worden gehouden van 19.15 – 19.45
uur in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Het Avondmaalgezelschap vindt in de
kerk plaats, aanvang 20.00 uur. Wilt u voor het bezoeken van het
Avondmaalgezelschap de ingang aan de Preekhillaan gebruiken? Daar nu gebruik
wordt gemaakt van de kerk zal er die avond geen koffie worden geschonken.
Uitnodiging geslaagden 21 juni
De meeste examenkandidaten in het
voortgezet onderwijs hebben inmiddels
de uitslagen voor het door hen afgelegde
examen ontvangen. Allereerst onze
hartelijke felicitatie aan degenen die
geslaagd zijn. Vergeet in je vreugde
vooral niet de Heere hiervoor te danken.
Hij is het die jullie de krachten, de
wijsheid en ondersteuning heeft gegeven voor het bereikte resultaat.
Van harte zijn jullie namens de kerkenraad uitgenodigd dit heugelijke moment met
elkaar te gedenken op dinsdag 21 juni in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer,
aanvang 20.00 uur. We hopen op ieders aanwezigheid en we vinden het fijn dat op
deze ontspannende wijze contact met jullie mag zijn. Zie ook de uitnodiging op de
achterkant van deze kerkbode.
De examenkandidaten die nog voor een herexamen staan wensen we van harte een
positieve uitslag toe.
Meeleven met degenen die niet geslaagd zijn
Ook dit jaar zullen er zijn die niet geslaagd zijn. Als het jou betreft ook een hartelijke
groet en bemoediging van ons als kerkenraad. Indien je behoefte hebt om hierover

eens te willen praten met je wijkouderling neem dan gerust contact met hem op. Dit
kan ook als er andere zaken je op het hart drukken.

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.

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

Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’
In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal is er op D.V. zondag 19 juni
geen zondagsschool.
Op D.V. 26 juni worden alle kinderen weer verwacht op de gebruikelijke tijd zo de
Heere wil en wij leven zullen.
Bestuur en leiding zondagsschool ‘t Mosterdzaadje

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW
Boekenmarkt
De boekenmarkt op 28 mei jl. heeft het mooie bedrag van € 543,90 opgebracht. We
willen hen dan ook hartelijk danken voor het vele werk wat ze erin hebben gestoken.
Als u of jij bepaalde boeken zoekt, of juist boeken wilt opruimen, dan kan contact
opgenomen worden, 0187-683043.
Zomermarkt
Op zaterdag 9 juli hopen we voor het eerst sinds 2019 weer een zomermarkt te
organiseren. Deze markt wordt rondom de kerk gehouden. We zijn nog op zoek naar
vrijwilligers om te helpen en er gezamenlijk een mooie en samenbindende dag van
te maken. Verder zijn er nog aantal kramen over, dus er is nog ruimte voor
gemeenteleden of andere belangstellenden om iets te verkopen. Graag een mailtje
naar ac.hhgouddorp@gmail.com

HOMETEAM SPERANTA
Kimonfair
D.V. zaterdag 25 juni hopen wij als Hometeam Speranta weer een mini fair te
organiseren, Dijkstelweg 18, tussen 9.30 en 15.00 uur.
Bakken
Voor deze fair zoeken wij mensen die het leuk
vinden om wat te bakken, denk aan o.a. cake,
brownie, appeltaart, boterkoek . Deze zal dan
verkocht worden op de fair. Lijkt het u/jou leuk om
wat te bakken voor het goede doel? Laat dit
dan even weten aan Klarinda Melissant
0655922431.
Rommelmarkt
Voor de rommelmarkt zijn we opzoek naar mooie rommel.
Deze kunt u vanaf 20 juni inleveren bij fam. Mastenbroek,
Dijkstelweg 18 in Ouddorp. Als er niemand thuis is kunt u het
in het tuinhuis zetten.
Helaas kunnen we geen meubilair, computers en kleding
aannemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzameling.
Spurgeon boekjes
Ook hebben wij een grote verzameling nieuwe boekjes
gekregen, geschreven door de bekende ds C.H.
Spurgeon. Veel boekjes uit de serie zijn beschikbaar!
Ze kosten €3,00 per stuk, 4 voor € 10,-. Wilt u dit niet
missen, kom dan vroeg naar de fair, voordat ze
uitverkocht zijn!

EVANGELISATIECOMMISSIE ‘DE VUURTOREN’
Pinksterfolder
Vele handen maken ligt werk! Dat mochten we als Evangelisatiecommissie ook
ervaren bij het bezorgen van de pinksterfolder.
Verwonderd waren we dat er zovelen ons kwamen helpen om de folder te
verspreiden.
Allen jong en oud heel hartelijk dank!
Blijven u en jij het Evangelisatiewerk steunen doormiddel van het gebed?

VAKANTIEBIJBELWEEK
Oproep vrijwilligers VBW 2022
Voor de VakantieBijbelWeek D.V. zijn we nog dringend op zoek naar vrijwilligers die
ons willen helpen op:
- Dinsdag 16 augustus 09.15-12:30 uur
- Woensdag 17 augustus 08.45-13.00 uur
- Donderdag 18 augustus 08.45-13.00 uur
We hopen dat er voldoende aanmeldingen zullen komen, zodat de VBW door kan
gaan.
Voor verdere informatie kunt u uw vragen en/of aanmelding mailen naar:
vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl of bellen naar 06-30571141.
Alvast hartelijk bedankt!
Team VBW
Oproep lakens en stof VBW 2022
Dit jaar hebben we voor de VakantieBijbelWeek lakens en lappen/lapjes stof nodig.
Mocht u iets voor ons hebben, dan kunt u het brengen Rustburg 1 of Bieningen 22.
Wilt u mee helpen sparen? Alvast hartelijk dank!

PUZZELHOEKJE
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl.
Salomo is nog maar twintig jaar, als hij koning wordt. Als hij net koning is, komt de
Heere bij hem in een droom. In 1 Koningen 3:5 staat: ‘Te Gibeon verscheen de
HEERE Salomo in een droom des nachts; en God zeide: Begeer wat Ik u geven zal.
De Heere vraagt aan Hem wat hij wil hebben. Wat zou jij gezegd hebben?
Salomo vraagt niet om rijkdom of macht, maar hij vraagt om een verstandig hart.
Hij zegt in 1 Koningen 3:7b: En ik ben een klein jongeling, ik weet niet uit te gaan
noch in te gaan. Hij weet dat hij niet zonder de Heere koning kan zijn. Daarom
vraagt hij of de Heere hem wil helpen en hem een verstandig hart wil geven. Dat
doet de Heere en Hij geeft Salomo nog meer. Er is nog nooit iemand geweest die zo
verstandig en rijk was als hij.
Op een dag verschijnen twee vrouwen voor Salomo’s troon. Ze zien er boos,
verontwaardigd, verdrietig, angstig uit. Salomo vraagt: ‘Wat is er toch aan de
hand?’ Eén van de twee vrouwen begint: ‘Mijn heer koning, we wonen samen in
één huis. Daar heb ik een kind gekregen. Zij heeft drie dagen later ook een kind
gekregen. Maar in de nacht, toen er verder niemand in huis was, is haar zoontje
gestorven. Ze is per ongeluk op hem gaan liggen. Ik sliep nog en toen heeft ze
stilletjes haar zoontje gepakt en bij zich in bed genomen en haar dode kind bij mij
in bed gelegd. De volgende morgen wilde ik mijn zoontje pakken om het te voeden.
Toen zag ik dat het dood was. Maar toen ik goed keek, ontdekte ik dat het mijn
kind niet was.’ ‘Jawel, mijn heer koning!’ roept de andere vrouw. ‘Die dode zoon is
wel van haar. De levende is van mij!’ De ander roept weer: ‘Niet waar’...
Salomo heft zijn hand op en laat hen zwijgen. Hoe zal hij dit oplossen? Er zijn geen
getuigen en één van beiden liegt. ‘Haal eens een zwaard!’ gebiedt hij bars. Onder
angstige stilte wordt het zwaard bij de koning gebracht. ‘Zo, snijd nu het levende
kind in twee stukken en geef ieder de helft.’ En hij kijkt streng naar de twee
vrouwen. Kijk en luister je mee?
De ene knikt instemmend. Dat is een goede raad, vindt ze! Maar de andere vrouw
valt voor de koning op haar knieën. ‘Och mijn heer’, smeekt ze, ‘geef het kind dan
maar aan haar, maar dood het toch niet!’
Nu weet de koning wie de échte moeder is. Want een echte moeder kan niet
aanzien dat haar kind gedood zal worden. ‘Geef haar het kind’ beveelt de koning.
Blij en dankbaar gaat de echte moeder met haar kindje naar huis. Wat is koning
Salomo wijs!
Dat Salomo verstandig was, kun je lezen in 1 Koningen 3: 16 – 28
Toch was Salomo niet altijd verstandig. Hij trouwde met heel veel vrouwen en
bracht offers aan de afgoden van deze vrouwen. Een kind van de Heere kan soms

ver van de Heere af leven. Daardoor valt hij in zonden. Maar gelukkig zoekt de
Heere Zijn kinderen altijd weer op.
Wat zou jij zeggen als de Heere dezelfde vraag aan jou zou stellen? Zou je om
rijkdom vragen? Of zou je net als Salomo om een verstandig hart vragen? Vraag de
Heere of Hij je wil leren wat je moet doen. Als je dicht bij de Heere leeft, kun je
nooit verdwalen!

Puzzel 1047 - De wijze Salomo
Wijs of eigenwijs? Maak steeds de goede keuze. Als je dat doet, lees je een wijze
spreuk.
Wat staat er? ________________________________________________________
___________________________________________________________________

Die spreuk is afgeleid van één van de vele Spreuken van de wijze koning Salomo.
Zoek maar eens op: Spreuken 3:13 en 14. Schrijf die tekst maar ‘ns mooi over:

Inleveren
Puzzel 1046 en 1075 inleveren uiterlijk D.V. 23 juni 2022.
Eindantwoorden
1044: amandelroede
1045: dankzegging en voorbede
Hartelijke groet

VERVOLGVERHAAL
JENNY de hutbewoonster
Hoe een 12-jarig meisje in Engeland ging sterven door Ds. L. Richmond.
Opnieuw verteld door Eva Corenwijk.
O, wat moet dat toch voor haar ziel geweest zijn: Welkom voor de troon Gods te zijn,
omdat zij gewassen was in het bloed van het Lam. – Zij had nu niets te vrezen. Zonde,
dood en hel waren door Hem voor haar overwonnen, en Hij, die haar liefgehad heeft,
heeft haar meer dan overwinnares gemaakt door Hem!
Hij Zelf zal ze nu aan Zijn Vader voorgesteld hebben als een gekocht schaapje uit de
kudde, als een door Gods Geest verzegelde, tot de dag der verlossing.
Welk een verandering, uit een bouwvallige hut, in de Hemels Troonzalen, van een
bed van stro, tussen de rij der gezaligden. Uit armoede en ziekte, in onvergelijkelijke
rijkdom en vreugde. Uit de staat der ellende en der genade, in de eeuwige staat der
heerlijkheid.
Daar rusten de vermoeiden van kracht, veilig thuis, uit de dorre, onherbergzame
woestijn, in het Huis des Vaders met de vele woningen. – Die rust, die er overblijft
voor het volk Gods. Daar was Jenny.
-------------------------------------------------------Vier dagen later werd zij begraven. Er waren slechts weinig omstanders. Tot mijn
blijdschap zag ik enkele kinderen rond haar graf staan, die met haar op hetzelfde uur
bij mij gekomen waren.
Ik stond bij de open groeve en sprak tegen de weinige toehoorders, hoe dit kerkhof
voor Jenny geen vreemde plaats geweest was. Ik verbond het verleden met het
tegenwoordige en wees hun de grafsteen aan, vlak bij onze voeten, welks opschrift
een diepe indruk op haar jonge ziel gemaakt had.
“Vrede” was haar laatste woord geweest. En “vrede” was het die avond in mijn ziel.
Een vrede, die alle verstand te boven gaat, omdat Hij onze Vrede is.
Vrede zal het ook zijn, als ik haar op de laatste dag weer ontmoeten zal, want dan zal
Hij alles en in allen zijn.
--------------------------------------------------------

Gehechtheid aan de plaats waar zij lag, deed mij aan het hoofdeinde van haar graf
een taxusboompje planten, tot een altijd groenend gedenkteken aan haar, wier
aandenken mij zo dierbaar was.
Het boompje scheen eerst goed gezond en groeide mooi, doch na enige tijd
verwelkte het en stierf even spoedig als het kind gedaan had.
Het was dus een kortstondig gedenkteken, maar veel duurzamer is de gedachte aan
haar in mijn hart.
Ik heb u dit mee willen delen, vooral voor u, leraren en onderwijzers, om toch niet
te traag te zijn in uw vermaningen en uw jeugd toch niet te verwaarlozen.
Sommigen miskennen de mogelijkheid van een zozeer uitblinkende Godsvrucht in
jonge kinderen. Moge dan dit voorbeeld hen overtuigen, dat ’s Heeren macht niet
verbonden is aan bepaalde jaren of omstandigheden.
Hij is de Pottenbakker, en wij allen zijn leem in Zijn handen.
Tot aandenken is het volgende grafschrift op haar steen gebeiteld:
“Gij, die vermaak vindt om Gods macht na te speuren, en elk toonbeeld der
Souvereine Genade op te merken, treedt zacht over deze groeve, en
onderzoekt eens het korte leven en eenvoudige verhaal van dit arme,
onbekende kind. Want: Een kind rust onder deze grafzeker, een kind, dat de
nagedachtenis wel waard is, omdat het door God bemind was.
Daarom – verheugd u in God over dit kind, en stort vrij een gevoelige traan:
Jenny, de arme hutbewoonster van 12 jaar, ligt hier.”
Die in de Zoon geloofd, die heeft het Eeuwige Leven. Maar die de Zoon
ongehoorzaam is, die zal het Leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Joh.
3:36.
Voorwaar, voorwaar zegt Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan
het Koninkrijk Gods niet zien! Joh. 3:3
Heere, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn. Klaagl. 5:23.
~ EINDE ~

Troostlied voor een twijfelmoedige ziel
Zoudt gij twijfelmoedig vragen,
Wie u ’t goede zal doen zien?
Ziel, geloof, en ’t licht zal dagen,
Al de neev’len zullen vliên!
’t Ongeloof, dat kluisters smeedt,
En uw Jezus’ bloed vertreedt,
Weert u van die liefdebronnen,
Waar uw heilstaat is begonnen.

Wilt gij Jezus’ trouw verdenken,
Zijne liefde, wil en macht?
Dit zal steeds de invloed krenken,
Die Hij u heeft aangebracht.
Schoon uw oog geen lichtstraal ziet,
Twijf’ling baart u bang verdriet.
Waartoe dan zo neergebogen?
Jezus wil uw tranen drogen.

’t Ongeloof baart twijfelingen,
Donkerheid en bang verdriet;
Zorgen, angst en folteringen
Tonen u uw Jezus niet.
Zie, ontsluit ter goeder uur
D’ evangelie voorraadschuur;
Neem daaruit die spijs ten leven,
Die u Jezus heeft gegeven.

Kom, deez’ volle bron van zegen,
Als Bethesda’s waterbad,
Laat geen kranke ziel verlegen,
Maar ontspringt van ’t edelst nat.
Vraag niet in vertwijfeling:
‘Wie werpt - daar ‘k geen kracht ontving Mij in die genadestromen?’
Jezus Zelf wil tot u komen.

Zit niet peinzend neergebogen,
Hebt gij eens geloof gevoed?
Jezus zal uw tranen drogen,
Hij keurt soms ook doornen goed.
Ziet gij op de hemelbaan
Nooit een geurig roosje staan?
Laat u dit geen twijf’ling baren;
Blijf op Jezus’ voetspoor staren.

Ziel, klink al uw twijfelingen
Aan het kruis van Jezus vast.
Laat u door Zijn liefde dringen;
Komt tot Hem, vermoeid, belast.
Geef Hem dankend eer en lof,
Heft u op uit ’t nietig stof.
Waarom zoudt gij kwijnend sterven,
Daar gij ’t leven kunt verwerven?

Ziel, wilt gij een God vereren,
Die aan zondaars Zich verpandt;
Die het met een eed wil zweren:
‘Zondaars, ‘k bied aan u Mijn hand’?
Spring dan op vol vreugd’ en moed,
Vlucht naar Jezus’ offerbloed;
Drink daarvan met volle teugen,
Zo zult g’ u in Hem verheugen.

Wilt gij voor de hemel leven?
Volg dan Jezus’ zalig spoor.
Nooit moet gij Hem tegenstreven,
Hij gaat u in alles voor.
Zweer Hem trouw! Hij zal in nood,
Zelfs bij ’t naad’ren van de dood,
Tranen kussen van uw wangen
En u in Zijn schoot ontvangen.

Johannes Hazeu Czn

Uit: De Godvruchtige avondmaalganger

Wijze:Psalm 42

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
18 juni 2022, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt
op D.V. 23 juni 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

Uitnodiging–geslaagden
Jullie als geslaagden van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma.
Als kerkenraad nodigen we je heel graag uit om samen met andere geslaagden bij
elkaar te komen in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer op dinsdag 21 juni,
aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst is informeel en we willen juist op een
ontspannen wijze met elkaar van gedachten wisselen over deze fase in je leven.
Na afloop ontvangen jullie het boekje van ds. J. Joppe met de titel ‘Geslaagd’.
Dit boekje gaat in dertig korte overdenkingen in op alles waarmee je te maken hebt
als je slaagt. Telkens wordt een link gelegd naar de Bijbel. Gods Woord wil toch
ook rond het slagen voor een examen en daar een gids op je levensweg zijn.
We hopen op jullie komst en dat ons samenzijn mag zijn met:

D.V. zaterdag 25 juni 9.30 – 15.00 u
- Kibbeling
- Koffie/thee/fris met iets lekkers
- Rommelmarkt
- Bloemenliefde
- Jemako schoonmaakmiddelen
- Adullam met snoep en kruiden
- Fotokaarten van Posthuys, groot assortiment
- Witte en bruine broodjes, krentenbollen en bolussen
Witte/ bruine puntjes
Krentenbollen
Bolussen

6x
6x
5x

€3,25
€4,50
€5,75

Reserveer uw bakkersbestelling via één van de hometeamleden of
bel / app Claudia Flikweert: 0612587927

Uitnodiging voor jou!
Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Dan ben jij van harte welkom op de vakantiebijbelweek. Het thema
is dit jaar "Schatrijk". We starten de dag met gebed, Bijbelverhaal en zingen met elkaar een themalied.
Daarna gaan we van pallets bouwwerken maken die passen bij het thema. Dit kan zijn een mooi paleis,
groot kasteel of een gouden koets, ..... vul zelf maar in. Ook is er een grote zandbak. Als je in groep 1
of 2 zit kun je hierin een prachtig zandkasteel bouwen. Als je in groep 3 t/m 8 zit ga je aan de slag met
de pallets. Daarna gaan we rond 12.00 uur heerlijk friet met balletjes in satésaus eten in je eigen
gemaakte paleis of …?
De VBW zal plaatsvinden rondom Eben-Haëzer (Preekhillaan 3) en is op de volgende data:
•
•
•

D.V. dinsdag 16 augustus 2022 van 09.30 tot 12.30 uur (groepen 1 en 2);
D.V. woensdag 17 augustus 2022 van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 3, 4 en 5);
D.V. donderdag 18 augustus 2022 van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 6, 7 en 8).

Heb jij zin om met elkaar te komen luisteren, te zingen en te bouwen, vul dan onderstaande
antwoordstrook in en lever deze uiterlijk D.V. 2 augustus 2022 in bij Ellie Hoek, Bieningen 43 of stuur
een e-mail naar: vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl. Vermeld dan ook je naam, in welke groep je
momenteel op de basisschool zit (en evt. allergieën). Oók het telefoonnummer waarop je
papa/mama/verzorgende bereikbaar is tijdens die dag! Kosten voor de deelname aan de VBW zijn €
2,--. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Bespeel jij een instrument? Neem deze dan mee! We gaan met elkaar het lied ‘Zoek eerst het koninkrijk
van God’ zingen. (Dit graag doorgeven bij opgave, dan ontvang je vooraf de bladmuziek)
Voor de ouder(s)/verzorger(s):
We wijzen erop dat het op tijd aanmelden noodzakelijk is!
Laat uw kind(eren) (oude) schoenen aandoen en géén slippers of sandalen!
U wordt er verder nog op gewezen dat er op het terrein van Eben-Haëzer foto’s kunnen
worden gemaakt. Bij het opgeven van uw kind(eren), geeft u meteen ook toestemming voor
het maken van foto’s.
Kijk voor meer informatie op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp
(www.hhgouddorp.nl/vakantiebijbelweek).
We zien uit naar deze dagen!
Hartelijke groet, namens het team VBW, (Maarten en Erika Achterberg, Kees Breen, Annewien van
Dijk, Ellie Hoek, Corné de Jong, Marjan Kasteleijn, Gert-Jan den Ouden en José Ras)
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Leeftijd……. en groep:…… telefoonnummer ouder/verzorgende………………………………………………
Evt. bijzonderheden (voeding, allergieën):……………………………………………………………………………….
Wil graag meespelen met het volgende instrument: ………………………………………………………………

