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Contactblad van de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht
behorend tot de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk

Jaargang 1 - nummer 10  31 juli 2004

HEERE! Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen
zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht

werden, om Uw inzettingen te bewaren!
Psalm 119 : 3 en 4

De opdracht aan de kerk

De tekstwoorden van deze meditatie wijzen
ons op het uitdrukkelijke bevel van de Heere
om Zijn bevelen te bewaren. Onder Zijn beve-
len moet u verstaan alle onderwijzingen uit
Zijn Woord. Zijn leringen aangaande de eis
van Zijn heilige wet en de belofte van Zijn
dierbaar Evangelie. Het Woord van God, dat
ons geschonken is, bevat Zijn geboden en

inzettingen, die gericht zijn op de eer van Zijn
Naam en die de weg bekendmaken tot behoud
voor arme en verloren zondaren. Dit Woord is een
duidelijke opdracht en kenmerkt zich door helder-
heid en klaarheid. Het is niet voor tweeërlei uitleg
vatbaar. Het is ook niet vrijblijvend, want de dich-
ter belijdt hier: “Gij hebt geboden...” Dit gebod
geldt allen, die het Woord van God horen. Zij
worden geroepen om dit ter harte te nemen en
hiernaar te handelen en te wandelen.

Zeker, wanneer wij iets kennen van de vreze des
Heeren, dan worden wij juist vermaand en ver-
plicht tot de nieuwe gehoorzaamheid, namelijk de
wereld verzaken, onze oude natuur doden en in
een nieuw godzalig leven wandelen. Dan gevoelen
wij de rechtvaardigheid en de waarheid in deze
Goddelijke eis. Hij beveelt ons Hem te zoeken en
te eren, de zondedienst vaarwel te zeggen, de
eigengerechtigheid af te leggen en als verlorene in
onszelf te komen tot Hem, Christus, Die de grond
der zaligheid is. Hij beveelt ons vijand te zijn van
alle zonden, niet te zeer te kleven aan het aardse
goed, gedurig te bedenken de dingen die van boven
zijn. Hij beveelt ons bovenal de eer en de aanbid-
ding toe te brengen aan Christus, Die Zichzelf gaf
aan het vloekhout des kruises, om de Vader te eren
en Zijn Kerk zalig te maken. Hij beveelt ons Hem
te eren, als de waarachtige rechtvaardige Mens,
maar ook als de eeuwige Zone Gods. Zo heeft Zijn
strijdende Kerk Hem beleden op aarde, al de tijden
door, en zo wordt Hem, het Lam Gods, de
eeuwige aanbidding en dankzegging toegebracht
door de triomferende Kerk in de hemel.

Over twee weken zal er, in verband met
vakanties, geen Reformatief verschijnen.
Dit nummer geldt daarom voor een periode
van vier weken. De volgende uitgave zal
verschijnen op D.V. 28 augustus.

Die opdracht komt ook tot ons, persoonlijk en
ambtelijk, temidden van het kerkelijk leven van
onze dagen. De belijdenis van de Zone Gods als
het enige fundament der zaligheid en de leer van
vrije genade zijn geen leerstellingen die voortgeko-
men zijn uit het gedachtegoed van een aantal men-
sen en die krampachtig in stand gehouden worden
als een bepaalde traditie, maar zij kennen als bron
het spreken Gods, namelijk de openbaring van Zijn
Woord. Het is de openbaring van Hem, voortgeko-
men uit de eeuwigheid en door Zijn Geest bekend-
gemaakt en vastgelegd in Zijn Woord. Ten diepste
is dit tijdloos, dus niet gebonden aan een bepaalde
tijd, aan een bepaald volk. Het is niet onderhevig
aan de invloed van een bepaalde cultuur. Daarom,
onze ervaring mocht persoonlijk en ambtelijk zijn
met de Psalmist: “HEERE, Gij hebt geboden, dat
men Uw bevelen zeer bewaren zal.” Dit betekent,
dat Gods Woord plaats krijgt in ons leven. Dan
zijn wij geen vergetelijk hoorder. Het woordje
“Gij” betekent, dat wij de stem van God hebben
gehoord in dit bevel. Onze godsdienst is dan geen
dorre, uitwendige gewoontegodsdienst, maar een
godsdienst gegrond op het Woord en gewerkt door
de kracht van Zijn Geest.

Is het dan een eenvoudige zaak om aan dit bevel
gehoorzaam te zijn? Dat niet, dat blijkt uit het ver-
volg van deze bede. De dichter roept: “Och, dat
mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te
bewaren.” Zo geeft hij aan dat de Heere dit waar-
dig is. Dat hij door genade lust en liefde mag heb-
ben om naar deze eis te leven, te handelen en te
wandelen. Maar dat hij juist dan ervaart hoe groot
de macht van de zonde, de verzoeking van de satan
en de kracht van het verdorven vlees is. Hij belijdt
dat God het waardig is, maar dat hij het in eigen
kracht niet kan. Deze zielservaring wordt samen-
gevat in het woordje “och”. Daarin weerklinkt de
rechtvaardigheid van de eis, de begeerte om daar-
aan te voldoen en de smeking om van de Heere
kracht te mogen ontvangen om dit te doen. Het
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:15 uur Ds. J. Koppelaar (Abbenbroek)
1 augustus Voorzang: Ps. 29 : 1

14:30 uur Kand. M. Diepenveen (Stellendam)
Voorzang: Ps. 30 : 1 + 3

Collecten: 1. Stichting Isaäc da Costa-Fonds (steun voor de kerkbouw van de
Messiasbelijdende gemeente van ds. Baruch Maoz in Israël)

2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:15 uur Ds. A. Egas (Werkendam)
8 augustus Voorzang: Ps. 31 : 19

16:00 uur Ds. W.J. Teunissen (Melissant)
Voorzang: Ps. 32 : 4 + 6

Collecten: 1. Stichting Predikantstraktementen voor Nederlandse Hervormde
Gemeenten in hersteld verband

2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:15 uur Eerw.Hr. J.A.E. de Koning (Ridderkerk)
15 augustus Voorzang: Ps. 33 : 10

14:30 uur Ds. W.L. Smelt (Stellendam)
Voorzang: Ps. 34 : 2 + 9

Collecten: 1. Bond tegen het vloeken
2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:15 uur Ds. K. Klopstra (Nieuwland-Oosterwijk)
22 augustus Voorzang: Ps. 35 : 13

14:30 uur Ds. W.L. Smelt (Stellendam)
Voorzang: Ps. 36 : 2 + 3

Collecten: 1. Stichting Stephanos
(zendingswerk in Malawi, zuidelijk Afrika)

2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:15 uur Ds. H. Verheul (Amersfoort)
29 augustus Voorzang: Ps. 37 : 2

14:30 uur Ds. C. Gielen (Middelharnis)
Voorzang: Ps. 38 : 1 + 15

Collecten: 1. Stichting Schuilplaats
(Christelijke hulp aan mensen in psycho-sociale nood)

2. Herv. Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. (Hersteld Ned. Herv. Kerk)
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zijn de bekende dichtregels uit het derde vers van ambtelijk ervaren dat Zijn eis rechtvaardig, heilig
Psalm 119: “Och schonk Gij mij de hulp van Uwen en goed is. Zijn Woord heeft Hij geboden. Tegelijk
Geest.” Velen zeggen: “Ik kan niet”, maar zij wil- wordt dan onze ondervinding, dat wij nimmer in
len niet. Anderen zeggen: “Ik kan en ik wil”, maar eigen kracht aan dit voortreffelijk, heilig en Godde-
zij beleven de diepte van de val, de kracht van de lijk gebod gehoorzaam kunnen zijn. Echter, wij be-
zonde en de verdorvenheid van de oude mens niet. geren dit wel met al wat in ons is en daarom, wan-
Wanneer wij door de genade van de Heere geleid neer het goed is, zal ons diepe zielsverlangen zijn
worden, doorleven wij: “Ik kan niet, maar ik wil”, om persoonlijk en ambtelijk in de kerk te mogen
en wordt de bede geboren: “Och, dat mijn wegen staan met de bede: “Och, dat mijn wegen gericht
gericht werden om Uw inzettingen te bewaren.” werden om Uw inzettingen te bewaren.”

De Heere geve door Zijn genade in deze tijd van
grote kerkelijke verwarring, dat wij persoonlijk en Ds. D. Heemskerk
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Aanvangstijden ochtenddienst aanvangstijden, is in overleg met de kerkenraad
Hoewel we wat gewend raken aan het vroe- van de Oud Gereformeerde Gemeente besloten dit

ge tijdstip van de samenkomsten ’s morgens, pas na de vakantie in te laten gaan. Dit betekent
blijft dit vroege aanvangsuur voor veel mensen dat onze samenkomsten met ingang van D.V. 5
toch een probleem. Zoals u echter weet, heeft september a.s. ’s morgens om 08:30 uur zullen be-
de Oud Gereformeerde Gemeente om tien uur ginnen.
dienst, dus veel mogelijkheden zijn er niet. We
moeten immers ook rekening houden met het Doopbediening
feit dat er ook tijd nodig is om het kerk- Eerder hebben we u al een keer gemeld dat,
gebouw te verlaten, en de kerkzaal in ordelijke ondanks dat we geen ambtsdragers in ons midden
staat achter te laten. Daar komt nog bij, en hebben, er toch een mogelijkheid is om doopdiens-
zeker met de zomerdag, dat er ook gelegenheid ten te houden. Zoals u weet is het noodzakelijk dat
moet zijn om wat frisse lucht het kerkgebouw tijdens een doopbediening alle ambten aanwezig
binnen te laten komen. Dit alles heeft tot ge- zijn. Dus behalve een predikant dient er ook een

volg dat er eigenlijk te weinig tijd beschikbaar is ouderling en een diaken aanwezig te zijn. U be-
tussen het einde van onze samenkomst en de aan- grijpt dat dit de nodige regelingen vereist. Er ont-
vang van de dienst van de Oud Gereformeerde staat dan immers een situatie waarin niet alleen een
Gemeente, ook omdat onze samenkomst soms wel gastpredikant aanwezig is, maar ook minimaal twee
eens iets uit wil lopen. gastambtsdragers aanwezig moeten zijn. Vanuit de

Eén en ander hebben we met de kerkenraad van classis wordt de eis gesteld dat deze ambtsdragers
de Oud Gereformeerde Gemeente besproken. Wij ook uit dezelfde classis dienen te komen. Dit heeft
hebben hen vriendelijk verzocht te onderzoeken of ook te maken met de inschrijving van de dopeling
er een mogelijkheid zou zijn om hun diensten niet in de kerkelijke registers.
om tien uur maar om half elf te laten beginnen. In Bij deze willen we u graag op de hoogte brengen
een vorige maand gehouden ledenvergadering is dit van het feit dat het bestuur momenteel aan het
voorstel besproken. Tot onze grote vreugde en met werk is om na de vakantieperiode een doopdienst
veel dankbaarheid mogen we u melden dat de Oud te houden. Contacten met een gemeente waar alle
Gereformeerde Gemeente hierin heeft toegestemd. ambten aanwezig zijn, zijn hiervoor inmiddels al
We zijn er opnieuw klein onder geworden, besef- gelegd. Zodra we meer weten zullen we u hierover
fend welke medewerking we opnieuw mogen on- berichten.
dervinden en de wijze waarop ons bij vernieuwing
gastvrijheid wordt verleend. Gemeenteavond

Als bestuur hebben we hierop besloten om dit Graag herinneren wij u nog aan de gemeente-
half uur wat nu aan ruimte beschikbaar komt, te avond die staat vastgesteld voor D.V. woensdag 22
verdelen in een kwartier voor het verschuiven van september in het kerkgebouw aan de Noorder-
de ochtendsamenkomst en een kwartier extra voor singel. Als bestuur hopen wij u op die avond de
het ventileren van het kerkgebouw. Het verzoek laatste stand van zaken door te geven van alles wat
om ’s morgens na de samenkomst niet bij het kerk- betrekking heeft op onze Evangelisatie i.o. Ook
gebouw na te praten willen we ook in de nieuwe willen we u dan nader informeren over het komen-
situatie graag volhouden. Zorgt u ervoor dat de de winterwerk. �

gemeenteleden die ons zo ruim gastvrijheid verle-
nen, geen hinder van ons ondervinden en in alle
rust tijdig hun kerkgebouw kunnen betreden. 

Omdat iedereen ruim van tevoren in kennis
gesteld moet worden van het verschuiven van de

De opbrengst van de gehouden collecten in de
afgelopen weken is als volgt:

11 juli:
St. Steun Messiasbelijdende Joden e 219,45
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. e 337,35

18 juli:
Stichting Adullam e 219,15
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. e 318,90

Onze zieken
In het Alb. Schweitzer Ziekenhuis lokatie

Dordwijk (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht)
verblijft nog steeds mevr. Verheul (Ponton-
niersweg 129). Hoewel de zorgen rond het
genezingsproces na de operaties nog niet weg
zijn, lijkt het erop dat de omstandigheden zich
wat stabiliseren. Ook vervelende bijwerkingen van
de medicijnen voor de pijnbestrijding lijken wat
minder te worden. Alles bij elkaar genomen blijft
de situatie nog wel zorgelijk. We wensen u toe dat
u het ook in deze moeilijke omstandigheden met
de psalmdichter mag belijden: “De Heere is mijn
sterkte en mijn Psalm.”

Ons bestuurslid P. Kooy (P.C. Hooftlaan 125)
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werd twee weken geleden ook opgenomen in het- prediking van zondag tot zondag nog doorgaan. Is
zelfde ziekenhuis. Reden voor deze opname waren dat niet rijk? Ook in de vakantietijd wil de Heere
darmklachten. Vorige week vrijdag mocht hij weer ons nog laten onderwijzen vanuit het Woord.
huiswaarts keren. Met de spreuken van Sálomo Daarvoor geeft de Heere ons nog predikanten die
voegen we het u toe: “Vertrouw op den Heere met het Woord mogen verkondigen. Het is immers
uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.” Gods gewone weg om door middel van de predi-

Marion van den Adel (Vossiusstraat 10) is zeer king van het Woord ons verstand te verlichten, ons
ernstig ziek. Zij verblijft thuis, al moet wel met eni- hart te openen, onze wil te vernieuwen en onze
ge regelmaat een gang naar het ziekenhuis gemaakt levenswandel te heiligen. Daarom zendt de Heere
worden. Weinig concrete zaken aangaande het nog predikanten die ons het Evangelie mogen ver-
ziektebeeld kunnen wij u melden. De omstandig- kondigen. Door de dienst van deze dienaren van
heden wijzigen van dag tot dag. Wat is het rijk als het goddelijk Woord worden we opgeroepen tot
we, ook in omstandigheden van ernstige zorg en bekering en geloof in Christus, de Gekruisigde.
nood aangaande ons lichaam, mogen weten waar Staan we dan, in een tijd waarin veel wordt afge-
we met onze zorgen terecht kunnen. Wanneer we reisd, ook stil bij onze levensreis? We mogen elkaar
ons dan zo hulpeloos voelen, mogen we ook wijzen dan toch ook de vraag stellen of deze prediking in
naar de onderwijzing van Ethan in de 89  Psalm: ons persoonlijk leven al vruchten heeft afgeworpen.e

“Gij hebt weleer van hem, die Gij geheiligd had, Mag dit Woord u op uw levensreis, op weg naar
gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat: Ik de eeuwigheid, tot een geestelijke spijze zijn? De
heb bij enen held voor Israël hulp beschoren.” Het Heere schenke ons dat in Zijn genade. �

is onze hartelijke wens en bede dat je hier ook per-
soonlijk van mag weten en daaruit troost en kracht
mag ontvangen. Dat geldt eveneens Jan en jullie
kinderen.

Bij de zieken thuis moeten we ook mevr. Besse-
ling (Veerweg 84) vermelden. Dat zij ziek is, is
voor de meesten van u geen nieuws. Wel dat
bloedonderzoek heeft uitgewezen dat het helaas
noodzakelijk is om opnieuw een chemokuur te
volgen. Deze (dag)behandeling is inmiddels ook al
aangevangen. Het is onze hartelijke bede of de
Heere deze middelen nog wil zegenen en dat de
ziekte op die manier nog afgeremd mag worden.
Als de gedachten en zorgen zich vermenigvuldigen,
denken we aan de psalmist als hij zegt: Sla mijn
ellende gade, tot roem van uw genade.” Maar ook:
“Hij is het die ons Zijne vriendschap biedt.”

Tenslotte
Het is volop vakantietijd. In de samenkomsten

zien we duidelijk dat er verschillenden naar andere
oorden zijn vertrokken. Anderen vertrekken dezer
dagen voor een vakantie dichterbij of verder weg.
Ook Reformatief slaat een keer over vanwege de
vakanties. Iedereen die op vakantie is of gaat, wen-
sen we een hele goede tijd toe en voor straks een
behouden thuiskomst. We hopen dat iedereen de
rust mag krijgen die vaak zo wordt gezocht en
daardoor ook weer nieuwe krachten op mag doen
om straks met nieuwe energie het werk weer aan
te mogen vangen. We denken eveneens aan hen die
er ook wel eens graag even tussenuit willen gaan,
maar niet op vakantie kunnen omdat men aan huis
is gebonden of om welke andere reden dan ook.
De Heere zij u ook in uw omstandigheden nabij en
goed.

Ondanks de vakanties en het feit dat vele men-
sen wegtrekken naar soms verre oorden, mag de

*

Reformatief is een tweewekelijkse uitgave van
de Stichting tot behoud van de Nederlandse
Hervormde kerk van de gemeente van Papen-
drecht, en zal (na oprichting daarvan) overgaan
naar de Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer
te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P.
Kooy (secretaris, Heidezoom 34, 3355 SC, 078-
6158559, peter.kooy@worldonline.nl), P. Kooy
(penningmeester), J. Bezemer, P.A. Klop, J.G.
Korevaar, A. Kooy, H. Wijgerse.

Elektronische versies: www.reformatief.nl
Redactieadres en coördinatie verspreiding:
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-
6155076 (na 21:00 uur)
E-mail: redactie@reformatief.nl
Eindredactie: P. Kooy, P.C. Hooftlaan 125, 3351
EM, tel. 078-6154662

Reformatief wordt gratis verspreid.
Giften: bankrek. 3930.97.536 t.n.v. St. Behoud
Ned. Herv. kerk Papendrecht. �


