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Jaargang 1 - nummer 15  23 oktober 2004

Kerkhervorming
Want de rechtvaardigheid Gods wordt

in hetzelve geopenbaard.
Romeinen 1:17a

De herdenking van de Kerkhervorming is nauw verstond ook Luther. In de wet Gods wordt Gods
verbonden met het leven en de zielsworstelin- rechtvaardigheid zo klaar geopenbaard. Daarom
gen van Maarten Luther. Ook de dag waarop vreesde hij Gods wet niet minder dan Gods recht-
wij deze grote genadegift van God aan de kerk vaardigheid. Maar zie, toen bepaalde de Heere
gedenken, 31 oktober, wijst ons op een ge- hem bij Romeinen 1 : 17. De rechtvaardigheid
beurtenis in het leven van Luther: het slaan Gods wordt in hetzelve geopenbaard. Een woord,
van zijn 95 stellingen aan de deur van de slot- dat Luther in geen enkel opzicht verstond. Hoe
kapel van Wittenberg, als een machtig getuige- meer hij op dat woord staarde, des te meer verbor-

nis tegen de praktijken van de roomse aflaathandel. gen werd het. Immers, de apostel wil zeggen: de
Wanneer wij nu vragen naar de aard van Luthers rechtvaardigheid Gods wordt in het Evangelie ge-
zielsbenauwdheid en naar de weg, waarin het God openbaard. Dit was voor Luther onmogelijk. Als er
behaagde hem in de ruimte van de vrijheid der kin- had gestaan: wordt in de wet geopenbaard, dan
deren Gods te zetten, dan komen wij noodzakelij- had hij dit woord toegestemd. Maar wat overeen-
kerwijze terecht bij de tekst die hierboven staat. komst is er tussen Gods rechtvaardigheid en het
Met dit woord uit Romeinen 1 : 17 heeft de Heere Evangelie?
Luthers knopen ontbonden en zijn banden losge- Het is dezelfde worsteling die al Gods gunstge-
maakt. noten leren kennen. O, dat gedurig weerkerende

De rechtvaardigheid Gods! Voor dit woord heeft recht Gods, dat blijft eisen, tot de laatste penning
Luther gebeefd. Gods rechtvaardigheid is die vol- is betaald. Met alles wat hun ziel genoten heeft, is
maaktheid Gods, waardoor Hij alle zonden haat en hun schuld niet vergeven en het recht Gods niet
straft. Als God de zonden niet zou haten en straf- bevredigd. Wat missen zij in eigen waarneming?
fen, zou Hij ophouden God te zijn. Met al zijn Een gerechtigheid, overvloediger dan die van de
krachten heeft Luther gepoogd vrede met God te schriftgeleerden, toegepast aan hun ziel. Zo duurde
verkrijgen. Hij kroop zijn knieën tot bloeden, ver- Luthers strijd, totdat het God behaagde zijn ogen
nachtte onder de open hemel, biechtte eenmaal te openen voor de rechte betekenis van Romeinen
urenlang aan één stuk. Hoe krijg ik een genadig 1 : 17. De rechtvaardigheid Gods is hier namelijk
God, dat was zijn levensvraag. Maar meer en meer niet de rechtvaardigheid, welke God in Zijn wet
leerde hij het ongenoegzame van zijn betaalmidde- eist, maar die, welke Hij in het Evangelie schenkt.
len verstaan. Gedurig kreeg hij zijn penningen te- Het is de volkomen gerechtigheid Gods, in het
rug in zijn zak, zoals Jozefs broeders. En na al zijn Evangelie geopenbaard en aangebracht door Chris-
worstelen, kermen om behoudenis, zoeken, vragen, tus. Dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem
wenen, en vasten kwam steeds weer dit éne terug: zal noemen: De Heere, onze Gerechtigheid. Als
de rechtvaardigheid Gods. Die eisende, wraak vor- oude man schrijft hij met een diepe ontroering
derende, volmaakte rechtvaardigheid Gods. over de ‘poort van het paradijs’, die hem in zijn

Wanneer Luther oud geworden is en op deze tijd torenkamer openging, toen hij Geesteslicht ontving
in zijn leven terugziet, herinnert hij zich nog goed over deze tekst.
de bittere ogenblikken, waarin hij de vuisten tot Wat Maarten Luther niet missen kon, kunnen
God heeft gebald en het met de Heere en Zijn ook wij niet missen: een gerechtigheid die voor
recht niet eens kon worden. Hij schrijft als oude Gods gericht kan bestaan. O, zoekende ziel, die het
man: “Ik haatte dat woord gerechtigheid; het ver- leven in eigen hand niet kunt houden, die gerech-
vloekte en verdoemde mij. Ik zei tegen God: tigheid wordt in het Evangelie geopenbaard. Die
‘Houdt U dan nooit op mij te plagen met Uw gerechtigheid vloeit uit de wonden en striemen van
toorn?’” die gezegende Man van smarten, de Heere, onze

De rechtvaardigheid Gods, en de wet Gods. Gerechtigheid.
Deze beide hebben alles met elkaar te maken. Dat Ds. A. Moerkerken
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:30 uur Ds. H. Verheul (Amersfoort)
24 oktober Voorzang: Ps. 53 : 6

14:30 uur Ds. C. Gielen (Middelharnis)
Voorzang: Ps. 54 : 1 + 3

Collecten: 1. Stichting De Ondergrondse Kerk
(hulp aan verdrukte Christenen wereldwijd)

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

zaterdag 19:30 uur Ds. D. Heemskerk (Opheusden)
30 oktober (Gezamenlijke dienst met de Oud Gereformeerde Gemeente)

(Reformatie- Collecte: Stichting Spaanse Evangelische Zending
herdenking)

Einde zomertijd:
In de nacht van zaterdag op zondag 31 oktober gaat de klok één uur terug.

zondag 8:30 uur Ds. J. Kot (Borssele)
31 oktober Voorzang: Ps. 55 : 11

14:30 uur Ds. A. Kot (Schoonrewoerd)
Voorzang: Ps. 56 : 2 + 6

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

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

zondag 8:30 uur Ds. T.J. Kamerbeek (Nijkerk)
7 november Voorzang: Ps. 57 : 6

14:30 uur Ds. L. Groenenberg (Oud-Beijerland)
Voorzang: Ps. 58 : 7 + 8

Collecten: 1. Stichting Adullam
(reformatorische gehandicaptenzorg)

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

Vanaf de bestuurstafel is er op dit moment wei- Opheusden, waarbij stil zal worden gestaan bij dit
nig nieuws te melden. We zijn dankbaar dat het belangrijke moment in onze (kerk-)geschiedenis.
winterwerk inmiddels van start heeft mogen Deze ambtelijke dienst wordt gehouden onder de
gaan. De eerste bijbellezing hebben we intussen gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerken-
al achter de rug. We mogen terugzien op een raad van de Oud Gereformeerde Gemeente en ons
goede en ook goed bezochte avond. Ook de bestuur. De dienst begint om 19:30 uur. Er zal wor-
catechisaties en de kinderclub hebben de eerste den gecollecteerd voor de Spaanse Evangelische
bijeenkomst(en) al gehad. Verheugd zijn we Zending. Hartelijk aanbevolen.
over het aantal catechisanten dat naar de cate-
chisaties komt en de regelmaat waarmee de les- Dankdag
sen worden bezocht, al moeten we helaas ook Reeds nu willen wij u melden dat de samenkomst
melden dat we nog enkele jongelui missen. van dankdag voor ons gehouden zal worden op

Hervormingsdag dus een week later dan de onder ons gebruikelijke
Vooruitziende kijken we, naast de zondagse sa- dankdag. Reden hiervoor is dat de Oud Gere-

menkomsten, ook uit naar de reformatieherdenking formeerde Gemeente op de dankdag van D.V. 3
op D.V. zaterdag 30 oktober. Zoals we al eerder november een kerkdienst houdt en het kerkgebouw
hebben aangekondigd zal er dan een kerkdienst zijn daardoor niet voor ons beschikbaar is. �

die geleid zal worden door Ds. D. Heemskerk uit

D.V. woensdag 10 november om 19:30 uur. Dat is

Pe
rs

pe
ct

ie
f 



Reformatief 1–15 3

Pa
st

or
aa

l 

Ag
en

da
 

In
fo

rm
at

ie
f 

Ve
ra

nt
w

oo
rd

in
g

Onze zieken donderdag 28 oktober
In het Alb. Schweitzer Ziekenhuis lokatie 18:30 en 19:30  Catechisaties

Dordwijk (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht)
werd ons bestuurslid P. Kooy opgenomen. Zijn
gezondheidsomstandigheden waren zodanig dat
een ziekenhuisopname helaas noodzakelijk was.
Hij heeft erg veel pijn. Alles wordt er nu aan

gedaan om deze pijn te bestrijden en te verlichten,
al zijn de mogelijkheden die de artsen nog kunnen
bieden beperkt. De Heere ontferme zich over u en
geve u ook het zicht op de grote Medicijnmeester.
Hij schenke u Zijn hulp en blijve u nabij. Dat het
dan ook beleefd mag worden wat de psalmist
schrijft: “Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het
spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.”

Voor wat betreft het ziektebeeld van Marion van
den Adel (Vossiusstraat 10) kunnen we u helaas
maar weinig nieuws melden. Onveranderd ernstig
en zeer zorgelijk zijn haar omstandigheden. Het is
moeilijk onder woorden te brengen wat in deze mo-
menten allemaal wordt beleefd, welke moeiten, zor-
gen en noden, maar ook aanvechtingen zich in deze
momenten allemaal voor kunnen doen. Keer op
keer worden we er zo ook bij bepaald dat we buiten
het paradijs leven en wat de gevolgen van de zonde
zijn. Ook door de ziekte van medemensen worden
we eraan herinnerd dat we hier geen blijvende stad
hebben. Wat is het dan nodig dat we zoeken de din-
gen die boven zijn. Dat we ons fundament in Chris-
tus hebben. Alleen dan zullen we een eeuwig blij-
vende stad beërven. Nog is het heden der genade.
Al moeten we het met de psalmdichter soms uitroe-
pen: “Zo wees niet verre van mij, want benauwd-
heid is nabij; want er is geen helper”, bij de Heere
is hulp. Hij wil ook uitkomst schenken. De Heere
schenke moed en kracht, bovenal in Zijn genade
licht en uitzicht.

We denken ook aan alle andere zieken onder ons,
wiens namen we hier niet noemden, aan een ieder
die een kruis heeft te dragen en aan allen die in ver-
zorgings- of verpleeghuizen worden verzorgd. De
Heere zij ook u allen nabij en goed.

Tenslotte den IJssel en Arie van der Vlist bespeelt het
De natuur om ons heen maakt zich op voor de orgel. De psalmen zullen gezongen worden uit

herfst. In de natuur, maar ook in het wisselen van de berijming van 1773 en die van Petrus Dat-
de seizoenen kunnen we de almacht van de Heere heen. De algehele leiding van deze avond is in han-
opmerken. Het is immers één van de twee door den van Ds. IJ.R. Bijl uit Moordrecht.
God gegeven middelen waardoor Hij Zich aan ons Het thema van deze avond is: “God de Heer’ re-
bekend maakt. Hoe groot en hoe mooi de schep- geert”. Dat is tevens de titel van de nieuwe CD van
ping ook mag wezen, zeker in deze tijd van het jaar, de genoemde Vereniging “Bovenstem”, die op deze
hoeveel indruk het alles ook op ons kan maken, nog avond zal worden gepresenteerd. De netto op-
groter en hoger is het dat de Heere Zichzelf ons brengst van de CD-verkoop is bestemd voor de ge-
nog klaarder en volkomener te kennen geeft in Zijn meenteopbouw binnen de Hersteld Hervormde
heilig en Goddelijk Woord (NGB art. 2). Dat Kerk, en daarvoor zal eveneens een collecte worden
Woord mag ons elke zondag nog worden verkon- gehouden.
digd. Dat Woord dat ons wil wijzen op wat nodig De aanvang van deze avond is om 20:00 uur en
is in dit leven, tot Zijn eer, en de zaligheid van de de toegang is gratis. De kerk is open vanaf 19:00
Zijnen. � uur. �

zaterdag 30 oktober
09:30 – 12:30  Kledinginzameling KOEH
19:30  Reformatieherdenking

dinsdag 2 november
18:30  Kinderclub

donderdag 4 november
18:30 en 19:30  Catechisaties

woensdag 10 november
19:30  Samenkomst i.v.m. dankdag

donderdag 11 november
18:30 en 19:30  Catechisaties

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

3 oktober:
Stichting Predikantstraktementen e 363,00
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 276,60

10 oktober:
Woord en Daad e 200,27
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 348,74

Ontvangen op huisbezoek voor de Hersteld Her-
vormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. door J.C. van
Os e 20,– en door H. Wijgerse eveneens e 20,–.
Tevens ontvangen door H. Wijgerse e 100,– ‘uit
dankbaarheid’. �

Op D.V. zaterdag 6 november wordt in de
Grote Kerk te Dordrecht een psalmzangavond
met bovenstem georganiseerd, ten bate van de
gemeenteopbouw binnen de Hersteld Hervorm-
de Kerk. Medewerkenden aan deze avond zijn
de Vereniging “Bovenstem” uit Ouderkerk aan
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Gods hand is niet verkort!

Hoe donker was het op de aarde:
de satan ging geducht te keer.
De godsdienst, die er was, ontaardde
in bijgeloof en heil’gen-eer.
Het Woord van God lag onder d’as.
’t Scheen of Gods Kerk verloren was. En toch is ’t bloed der martelaren

En toch, zelfs in die donk’re dagen, De Heere werkte in die jaren
in zoveel nevelen gehuld, zo heerlijk door Zijn Woord en Geest.
deed God nog mensen naar Hem vragen. Dat zag men, door Gods milde hand,
Zijn raadsbesluit werd tóch vervuld. óók in ons volk en vaderland.
De Zijnen werden toegebracht
om Christus’ wil en door Zijn kracht. Maar zien we nú eens om ons henen:

De Kerk mocht uit het stof herrijzen: De glans van Sion schijnt verdwenen,
God gaf hervormers op Zijn tijd. ze is rondom met stof bedekt…
De Heere zou Zijn macht bewijzen: En wie is er met smart vervuld
’t Woord werd weer wijd en zijd verspreid. vanwege eigen zond’ en schuld?
Maar ’t ging door diepe wegen heen,
door bloed, door tranen en geween. Gods Geest doe Zélf een vuur ontbranden

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 (ledenad-
ministratie, Dijkstraat 31, 3353 GJ, 078-6153501,
p.a.klop@kliksafe.nl), 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 20:00 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. �

zo duid’lijk ’t zaad der Kerk geweest.

de satan woedt, de wereld trekt.

in ’t hart van velen, groot en klein.
Dan breekt het werk van ónze handen
en zal er ware ootmoed zijn.
Dan zien we eigen duisternis
en smeken w’ om vergiffenis.

“O God, wil Zélf ons reformeren:
ons hart, ons huis, ons vaderland,
opdat er zij een wederkeren,
gewerkt door d’ almacht van Uw hand.
Trek ons dan met Uw liefdekoord,
om Christus’ wil, door Geest en Woord.

Dan zal, als in de oude dagen,
Uw Kerk gaan glanzen, meer en meer.
Dan zal men van Uw roem gewagen
en psalmen zingen tot Uw eer,
omdat het ondervonden wordt:
des Heeren hand is niet verkort!”

Christien de Priester
De enige Toevlucht


