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Als de dauw Ik zal Israël zijn als de dauw.
Hosea 14:6a

Met talrijke beelden wil de Heere in Zijn Hem ja en amen. En daarom ook onwankelbaar.
Woord doen zien Wie Hij is voor Zijn volk. Als de dauw. Voor stervenden, voor bezwijken-
En in ieder beeld ligt een oceaan van troost en den, voor afgematten. En de dauw vergeet nooit
vrede, van trouw en liefde. Ook in het beeld iets. De dauw doorvochtigt alles. Ook de kleine
van de dauw. plantjes, die zo laag aan de grond groeien. Ja, zij

De dauw, die was onmisbaar. Vooral in het ontvangen nog het meest van de dauw. Dat is God
oosten, waar het soms maanden niet regende voor Zijn kerk. Dat is het werk van Zijn Geest.
en waar het gewas stand moest houden onder Die Geest werkt zo geruisloos, zo zacht, zo onna-

de moordende hitte van de schroeiende zon. Het speurlijk als de dauw.
leek ’s avonds wel alsof het bezweken was, zo dor En waar die dauw is gevallen, daar is voorzich-
en droog kon het zijn. Maar datzelfde gewas was tigheid geboden. Want die druppels vallen er zo
’s morgens weer fleurig en sappig. Dat kwam door weer af, als het gewas maar even wordt aangeraakt.
de dauw van de nacht. Die bracht verkwikking en Eén kleinigheid is in staat om de hemelse verkwik-
leven. kingen te bederven. Als de dauw. Dat is ook zo

Dat is de Heere nu voor Zijn volk. Als de dauw. teer als de dauw.
En in al wat God voor Zijn volk is, daarin is Hij Die dagelijkse bedauwing is nodig. Die moet
onmisbaar. Want zonder die hemelse dauw zou de doorgaan. Want de zondebrand gaat ook dagelijks
kerk omkomen, zoals dat gewas door de hitte van door. Als het nu maar zijn mag:
de zon. Immers, hoe kunnen de levenssappen zijn
opgedroogd door de hitte van de strijd, de aan-
vechting, de moeite, de bekommering en door zo-
veel dingen meer. Hoe kunnen ze zijn opgedroogd
door de zondebrand die maar niet ophoudt het
leven te doden. De schroeiing van de verdorven-
heid en de aanvechting kan de ziel zo uitteren, dat
er van de kant van de mensen geen leven meer te
bespeuren valt. Zeker, het leven is wel gewekt. Het
zaad van de wedergeboorte is wel ontkiemd. Maar
dat leven kan zichzelf niet in stand houden. Het
verlept, het verdort, het bezwijkt buiten de onder-
houdende genadekracht. Het moet zuchten onder
de zondehitte, waaraan het elke dag bloot staat.

“Verlaat niet wat Uw hand begon, o Levensbron,
wil bijstand zenden!” Het wordt sterven zonder de
hemelse dauw.

Maar de Heere Zelf weet dat nog beter dan dat
zij het weten. Hij weet wat van Zijn maaksel zij te
wachten. Hij weet, dat hun levenssappen iedere
dag op zijn en dat het omkomen wordt zonder
onderhoudende genade. Daarom heeft Hij gezegd:
“Ik zal zijn als de dauw.” Niet, dat God dat aan
zijn volk verplicht is om wat zij zijn. Hun dagelijk-
se afmakingen maken hen dagelijks stervenswaar-
dig. Maar Hij doet het om het werk van de Zalig-
maker, Die onder de hitte van Zijn toorn moest
sterven. Anders was er geen dauw, geen verkwik-
king, geen leven. Ook deze belofte is alleen in

O Heer’, mijn ziel en lichaam hijgen
en dorsten naar U in een land,
dat, dor en mat, van droogte brandt.

Want daar begint die dauw te werken.

Wijlen Ds. F. Bakker

De Levensbron

Een boom, geplant aan koele waterbeken,
zal niet verdorren door de felle zon.
Hij wordt gedrenkt door een verborgen bron,
het nodig’ vocht zal nimmer hem ontbreken.

Beschenen door de felle zonnestralen,
geeft hij toch vrucht op zijn gezette tijd.
Zijn wortels mogen, tot zijn vruchtbaarheid,
het voedend vocht uit donk’re diepte halen.

Maar ook de Kerk van God wordt niet verdreven.
Al tracht de vijand steeds haar te verslaan,
zij zal in eeuwigheid niet óndergaan:
de Heere is voor haar de Bron van ’t leven.

God zal ook nú om Christus’ wil nog werken,
hoe donker het op aarde ook mag zijn.
O, dat Hij onder ons, in groot en klein,
Zijn werk nog zou beginnen of versterken!

Christien de Priester
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:30 uur Ds. Tj. de Jong (Staphorst)
26 september Voorzang: Ps. 45 : 1

14:30 uur Kand. M. Diepeveen (Stellendam)
Voorzang: Ps. 46 : 1 + 4

Collecten: 1. Stichting Kom Over En Help
(hulp aan Christenen in nood in Oost-Europa)

2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:30 uur Eerw.Hr. J.A.E. de Koning (Ridderkerk)
3 oktober Voorzang: Ps. 47 : 1

14:30 uur Ds. W.J. Teunissen (Melissant)
Voorzang: Ps. 48 : 1 + 4

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

2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:30 uur Ds. P. Korteweg (IJzendoorn)
10 oktober Voorzang: Ps. 49 : 1

14:30 uur Ds. L. Groenenberg (Oud-Beijerland)
Voorzang: Ps. 50 : 1 + 9

Collecten: 1. Woord en Daad, project: revalidatiekliniek voor leprapatiënten
in India

2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

Classicale vergadering stel te reageren. Op- of aanmerkingen moeten deze
Vorige week donderdag is er opnieuw een maand bij de classis worden ingediend. De ver-

classicale vergadering gehouden. Aangekondigd wachting is, dat op de volgende classicale vergade-
is dat in de synodevergadering van deze week ring (D.V. begin november) besluitvorming hier-
de kwestie van het al dan niet opvragen van de over zal plaatsvinden.
attestatie door gemeenteleden aan de orde zal
komen. Ook zal de synode de komende maan- Visitatie
den verder vorm geven aan de structurering Zoals bekend, hebben we afgelopen maandag-
van het kerkelijk leven, zo werd meegedeeld. avond visitatie ontvangen van Ds. K. Klopstra
Hierbij moet ondermeer gedacht worden aan (Nieuwland-Oosterwijk) en ouderling A.W. van
de toelating van kandidaten en invulling van Soest (Spijk). In een goede vergadering is, zoals ge-
jeugd- en verenigingswerk. bruikelijk bij een visitatie, uitgebreid besproken hoe

De intentieovereenkomst tussen het modera- één en ander op dit moment in onze gemeente
men van de Protestantse Kerk in Nederland functioneert. Behalve de grootte van de gemeente

(PKN) en het moderamen van de Hersteld Neder- en het kerkbezoek, werd ook gesproken over het
landse Hervormde Kerk (HNHK) zal gedurende de komende winterwerk. Op deze manier hebben we
komende weken, langs kerkordelijke weg, ter goed- de visitatoren uitgebreid kunnen informeren over
keuring worden aangeboden aan de synode en de hoe alles reilt en zeilt onder ons. Vervolgens heb-
classes. Het advies van de classis is om, tot het mo- ben we als bestuur ook alle gelegenheid gekregen
ment van de (kerkordelijke) goedkeuring van de om onze wensen aangaande het kerkelijk functio-
voorgestelde wijziging, de oude naam (Hersteld neren uit te spreken en toe te lichten. Voor zover
Nederlandse Hervormde Kerk) te blijven gebrui- we het nu kunnen overzien, zal daar D.V. eind no-
ken. vember, nadat één en ander in het moderamen van

Er is een voorstel vanuit de classis gepresenteerd de classis is besproken, nader bericht over worden
met betrekking tot de gemeentegrenzen. Alle ge- ontvangen.
meenten krijgen nu de gelegenheid om op dit voor-
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Informatieavond een keer moeten verschuiven. Alle catechisanten
Op het moment dat we dit schrijven, moet de hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ont-

informatieavond nog gehouden worden. Wanneer vangen.
u dit leest, is de avond echter al gepasseerd. Voor Diegenen die de begeerte hebben om de belijde-
diegenen die deze avond niet hebben kunnen bij- niscatechese te volgen, worden vriendelijk verzocht
wonen, willen we kort aangeven wat er aan onder- zich in verbinding te stellen met het bestuur. In ge-
werpen is behandeld. zamenlijk overleg kunnen we dan bespreken hoe

Huisbezoeken
Alle leden die zich via het formulier hebben aan- Jeugdwerk

gemeld, zullen deze winterperiode huisbezoek ont- Ook voor onze jeugd in de leeftijd van 6 tot 12
vangen. Van wie u bezoek kunt verwachten, staat jaar zal iets worden opgezet. Er ligt een voorstel
vermeld in de persoonlijke uitnodiging die u voor voor de vorming van een kinderclub gezamenlijk
deze informatieavond hebt ontvangen. met de kinderen van de Oud Gereformeerde Ge-

Bijbellezingen organiseerd gaan worden onder de gezamenlijke
Het is de bedoeling dat Ds. J.W. van Estrik verantwoordelijkheid van zowel de kerkenraad van

(Goedereede) voor ons een aantal bijbellezingen zal de Oud Gereformeerde Gemeente als ons bestuur.
verzorgen. Hiervoor zijn de volgende data vastge- Dit voorstel moet overigens eerst nog worden
steld: woensdag 13 oktober, woensdag 17 novem- goedgekeurd door de beide instanties. Het idee is
ber en waarschijnlijk woensdag 15 december. Over om elke twee weken op dinsdagavond van 18:30
het onderwerp (of de onderwerpen) die Ds. Van tot 19:30 uur club te houden. Voor wat betreft de
Estrik met ons wil behandelen, is op dit moment invulling van deze avonden wordt behalve aan een
nog niets bekend. serieus gedeelte (bijbelvertelling e.d.) ook gedacht

Catechisaties goedkeuring van de kerkenraad van de Oud Gere-
Zoals in de vorige Reformatief al werd aangege- formeerde gemeente en ons bestuur, zal op dinsdag

ven, zal er met ingang van donderdag 30 septem- 5 oktober een kennismakingsavond worden gehou-
ber vanaf 18:30 uur catechisatie worden gegeven den. Aanvang 18:30 uur. De kinderen in ons le-
in twee groepen. In principe is donderdag de vaste denbestand in deze leeftijdscategorie zullen een
catechese-avond, maar in verband met het niet be- persoonlijke uitnodiging ontvangen. �

schikbaar zijn van de ruimte zullen we mogelijk

dit vorm gegeven kan worden.

meente. Het is de bedoeling dat deze avonden ge-

aan een ontspannend deel. Onder voorbehoud van

Onze zieken na de operatie zodanig voorspoedig verlopen
Mevr. Verheul (Pontonniersweg 129) werd uit dat zij afgelopen woensdag het ziekenhuis weer

het ziekenhuis ontslagen en verblijft momenteel in heeft mogen verlaten en nu weer met haar zus-
verpleeghuis Waerthove in Sliedrecht. Zij verblijft ter thuis is. Hoewel nog een behoorlijke peri-
daar in afwachting van een plaatsje in Salem te ode van rust door de artsen is voorgeschreven,
Ridderkerk. Na een periode van 3 maanden in het mag vooral de dankbaarheid overheersen. We
ziekenhuis opgenomen te zijn geweest, is de aan- denken aan enkele woorden uit het gebed van
passing weer groot. Hoewel de lichamelijke om- David, zoals we dat vinden in Psalm 86: “Want Gij
standigheden momenteel stabiel lijken, zijn alle zor- zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt
gen rond haar gezondheid nog niet verdwenen. God.” De Heere schenke u met uw zuster al het
Maar er mag dankbaarheid zijn dat het zover nodige.
mocht komen dat het ziekenhuis verlaten kon wor- Als we aan onze zieken thuis denken, noemen
den. De Heere is niet aan plaats of tijd gebonden. we opnieuw Marion van den Adel (Vossiusstraat
Dat het ook in uw omstandigheden voor u waar- 10). Haar lichamelijke omstandigheden veranderen
heid mag zijn wat Paulus schrijft aan de Thessalo- op dit moment voor zover wij weten maar weinig.
nicensen: “De Heere nu des vredes Zelf geve u De zorgen blijven groot. De Heere geve haar en
vrede te allen tijd, in allerlei wijze.” haar gezin de nodige kracht en uitzicht. We denken

In het Alb. Schweitzer Ziekenhuis lokatie Dord- aan enkele woorden van de profeet Jeremia: “O
wijk is opgenomen geweest mevr. Van den Berg Heere! Gij zijt mijn Sterkte, en mijn Sterkheid, en
(Pontonniersweg 157). Zij heeft een zware en in- mijn Toevlucht ten dage der benauwdheid.” Dat
grijpende operatie moeten ondergaan. Ondanks het dit ook door de bewoners van de Vossiusstraat 10
feit dat zij vorige week zaterdag in het ziekenhuis zo beleefd mag worden.
nog ongelukkigerwijs ten val kwam, is het herstel Ook voor wat betreft ons bestuurslid P. Kooy
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kunnen we maar weinig nieuws melden. Met dank- En Hij genas dezelve  (Mat. 15:30c)
baarheid mogen we zeggen dat het naar omstandig-
heden goed met hem gaat. Gezien de lichamelijke
omstandigheden op dit moment hebben de dokto-
ren besloten om nog niet aan nieuwe behandelin-
gen te beginnen, maar voorlopig met de huidige
medicijnen door te gaan. Een bezoek aan zijn be-
handelende arts staat voor volgende week in de
agenda. Dat u bij ondervinding mag weten wat de
psalmdichter zegt: “De Heere is mijn Licht en mijn
Heil, voor wie zou ik vrezen?”

Tenslotte
Op verschillende plaatsen, ook in ons dorp,

kwam u enige tijd geleden spandoeken tegen met
daarop de tekst: “De scholen zijn weer begonnen.”
De bedoeling daarvan was duidelijk. Omdat de
scholen weer beginnen, zijn er ook veel kinderen
op straat. Van de weggebruiker wordt hiervoor
aandacht gevraagd om verkeersongelukken zoveel
mogelijk te voorkomen. Deze tekst kwam terug in
onze herinnering toen we eraan dachten dat ook
het winterwerk weer gaat beginnen. Daarom: “Het
winterwerk gaat weer beginnen.” Verschillende
mogelijkheden worden geboden om gedurende de
wintermaanden met het Woord bezig te zijn. Op
de gemeenteavond bent u daar ruim over voorge-
licht en in de rubriek “Van de bestuurstafel” in
deze Reformatief kunt u er ook nog over lezen. Het
zal toch niet nodig zijn om u hiervoor nog een
keer aan te sporen? Wanneer we iets kennen van
de liefde van Christus, zal het toch ook ons verlan-
gen zijn om met het Woord bezig te zijn? Van har-
te aanbevolen! �

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

5 september:
VBOK e 177,79
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 305,76

12 september:
Spaanse Evangelische Zending e 175,02
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 279,72

*

Geen enkele zieke die tot de Zaligmaker
werd gebracht, heeft het moeten horen: “Ik
kan voor u niets meer doen; u bent te laat ge-
komen.” Kreupelen, blinden, stommen, lam-
men, melaatsen en vele anderen werden gene-
zen. In geestelijk opzicht mankeren wij alles.
De keel is een geopend graf, de mond is vol van
vervloeking en bitterheid. Geestelijk zijn we kreu-
pel en lam. We kunnen geen stap zetten in gehoor-
zaamheid aan Gods wet. We zijn blind voor God,
voor de zonde en voor Christus. Geestelijk zijn we
melaats van de hoofdschedel af tot de voetzool toe.
Zijn wij daar al aan ontdekt? Hebben wij het al ge-
leerd, dat we onszelf niet kunnen genezen en dat
anderen ons niet kunnen genezen? Dan komt er
plaats voor die grote Medicijnmeester voor ziel en
lichaam beide. Hij kan en wil genezen om niet.
Hier een begin van genezing en eenmaal een volko-
men genezing, waar God de eer van zal ontvangen!

D.V. zondag 10 oktober wordt van u een gave ge-
vraagd voor een project van Woord en Daad voor
een revalidatiekliniek voor leprapatiënten in India.
Van harte aanbevolen! �

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 Hersteld 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.
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EM, tel. 078-6154662
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