
M
ed

ita
tie

f 
Reformatief

Contactblad van de Hersteld Hervormde Evangelisatie
Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht

Jaargang 1 - nummer 19  18 december 2004

Ere zij God!

En van stonde aan was daar met de engel een
menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en

zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen!

Lukas 2 : 13, 14

Deze engelenzang wordt: teweeggebracht. O, welk een liefde van Christus en

1. Door de engelen voorgezongen
2. Door Gods volk nagezongen
3. In de hemel voortgezongen

Door de engelen voorgezongen

De engelen beginnen hun lied bij de eer van
God. En zal het nu ooit waarlijk Kerstfeest in ons
leven kunnen worden, dan zullen wij daar toch Op het Kerstfeest zingen veel mensen de enge-
ook moeten beginnen. Onze oudvaders hebben het lenzang, hetzij onder kerstbomen, hetzij bij andere
al gezegd: Als God aan Zijn eer komt, dan krijgt gelegenheden. Maar dit is niet een zingen in waar-
de Kerk de zaligheid! heid. De wereld en ook de godsdienst van vandaag

Waarom zijn de engelen zo verblijd bij de ge- zingen de engelenzang om de kunst, maar Gods
boorte van Christus? Wel, Hij is de Hersteller van volk leert zingen om de gunst. Wanneer zingen
alle dingen. Hij zal het recht van de Vader opluis- Gods kinderen deze engelenzang dan na, zal ie-
teren en de satan de kop vermorzelen. Zij zijn ver- mand vragen? Als de eer van God, als God Zelf de
blijd dat Christus, de eeuwige Zoon van God, tot eerste plaats in hun leven komt in te nemen. Dat
dat doel op aarde is gekomen, in een dienst- staat voorop, de eer van God. Dan moet er iets in
knechtsgestalte, om het verlorene en weggedrevene ons leven gebeuren, bij u en bij mij van nature.
op te zoeken en zalig te maken. De engelen hebben Van nature zoekt de mens altijd zijn eigen eer. We
niet geweten in welke weg een volk zalig kon wor- moeten wederom geboren worden. We moeten van
den. Maar nu horen ze de kerstboodschap uit de dood levend gemaakt worden. We zullen ontdekt
mond van één hunner. De sluiers worden opge- moeten worden, door de kracht van de Heilige
licht, en nu horen ze de weg waarin God Zijn Geest, aan de gruwel van de goddeloosheid dat we
deugden verheerlijkt in Zijn Zoon, het geboren altijd maar gericht zijn op onszelf. In Adam hebben
Kind van Bethlehem. Nu horen ze hoe een gevallen we tegen God gezondigd. Dat wil eigenlijk zeggen:
zondaar met God verzoend kan worden en dat met het doel gemist. We zijn van God afgevallen en de
handhaving van Zijn heilig recht. satan, de zonde en onszelf toegevallen. Ja, naar het

Hebt u door genade al kennis aan dit engelen- woord van de Schrift: dood in de zonden en mis-
lied: “Ere zij God?” Is het al uw oprechte begeerte daden. Vol met vijandschap en wrevel tegen de
om Hem te loven en te prijzen en Zijn Naam te Heere. En dit, terwijl de Heere het zo waard is om
verheerlijken? De mens is in het paradijs geschapen eeuwig geprezen en verheerlijkt te worden. Daar
om God te eren, te loven en te prijzen als het gaat de Kerk nu juist met smart onder gebogen.
Hoogste van zijn blijdschap. Maar door de val in Dat geeft een droefheid van binnen, dat ze zo wei-
Adam is dit loflied verstomd. In plaats van een eer- nig de eer van de Heere beogen, ook op het Kerst-
lover werd de mens een eerrover van God. Maar o feest.
Goddelijk genadewonder! Nu heeft God een weg Kent u dat reeds in uw leven? Is dit ook reeds
uitgedacht waarin Zijn eer zal worden opgeluisterd bij u een zaak van droefheid geworden?
vanuit het stof. Het Kind, Dat geboren is in Bethle- Maar in welke weg wordt de Kerk dan zalig, zult
hem, zal aan de eer van God beantwoorden. Hij is u vragen? Wel, nu gaat God een weg banen, waar
op de aarde gekomen om in de kloof te staan tus- geen weg meer was. In de onmogelijkheid van
sen een rechtvaardig God en een onheilig zondaar. mensen wordt Gods mogelijkheid geopenbaard. Nu
Hij heeft de pers alleen getreden. Hij heeft de gaat God een weg ter verlossing openbaren bij
vloek en de straf weggedragen en zo verzoening Hem vandaan. En in die weg krijgt de Kerk een

dat voor een helwaardig volk. O, diepte van rijk-
dom, die alleen bewonderd kan worden vanuit het
eeuwig soeverein welbehagen van de Vader. Van-
daar dat de engelen het voorgezongen hebben:
“Ere zij God!”

Door Gods volk nagezongen
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:30 uur Ds. H. Verheul (Amersfoort)
19 december Voorzang: Ps. 70 : 1

14:30 uur Ds. A. de Groot (Numansdorp)
Voorzang: Ps. 71 : 14 + 15

Collecten: 1. Kosten voor verwarming en elektriciteit in het kerkgebouw
2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zaterdag 8:30 uur Ds. W. Groenenboom (Waardenburg)
25 december Voorzang: Ps. 72 : 2
(1  Kerstdag) 13:30 uur Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal)e

Voorzang: Ps. 73 : 12 + 13
Collecten: 1. Woord en Daad, project “Bundels van liefde”: cadeautjes die kans-

arme kinderen rond de Kerstdagen ontvangen via Woord en Daad.
2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

16:00 uur Gezamenlijke kerstviering kinderclub  (gebouw open vanaf 15:40 uur)

zondag 8:30 uur Eerw.Hr. J.A.E. de Koning (Ridderkerk)
26 december Voorzang: Ps. 74 : 12
(2  Kerstdag) 14:30 uur Ds. A. Vlietstra (Katwijk aan Zee)e

Voorzang: Ps. 75 : 1 + 6
Collecten: 1. Kosten voor winterwerk en kerstattenties in de eigen gemeente

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

zaterdag 8:30 uur Kand. G.J. Blankers (Woudenberg)
1 januari 2005 Voorzang: Ps. 76 : 1

(Nieuwjaarsdag) Collecten: 1. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden  (ondersteuning van de
Bat Tsion gemeente van Ds. J. Ben Zvi in Jeruzalem)

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

zondag 8:30 uur Kand. J.B. Boesaard (Katwijk aan Zee)
2 januari Voorzang: Ps. 77 : 7

14:30 uur Ds. A. Egas (Werkendam)
Voorzang: Ps. 78 : 1 + 3

Collecten: 1. Stichting Ontmoeting
(Christelijke hulpverlening aan dak- en thuislozen)

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

geschonken Borg en Zaligmaker. De godsdienst ren zo dikwijls overschaduwd door in- en uitwen-
neemt Jezus maar aan, maar Gods kinderen kun-
nen niets aannemen, tenzij het hun van Boven ge-
geven wordt. “Want een Kind is ons geboren, een
Zoon is ons gegeven,” zo zong Jesaja reeds eeuwen
tevoren. En de Kerk zingt het zo graag met Ethan:
“En onze Koning is van Israëls God gegeven.” Kent
u al iets van de rijkdommen van deze Kerk? Dan
wordt de engelenzang nagezongen door Gods volk.

In de hemel voortgezongen

Hier op aarde wordt deze zang bij Gods kinde-

dige zonden. Door ongeloof en satansbestrijding.
Soms zo erg, dat de Kerk niet meer zingen kan, en
de harp aan de wilgen hangt, zoals bij Israël in
Babel. Dan treurt de Kerk in smart, duisternis en
donkerheid. Maar straks zal de Kerk dit engelen-
lied mogen zingen op een gans volkomen wijze. En
hier reeds op aarde mag de ware Sioniet bij ogen-
blikken wel eens een oor ontvangen om de lofzan-
gen voor God te beluisteren uit Sions eeuwige za-
len, waar de zangers staan aan de glazen zee. Volk
des Heeren, wat een toekomst gaat u tegemoet.
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 Laat er dan geen stilzwijgen bij u gevonden wor- maandag 20 december

den. 18:30  Kinderclub
Aan het eind van de baan mag de Kerk de reis-

staf neerleggen. Dan is de reis ten einde. En dan
heeft de Kerk maar één wens. Om samen met de
engelen en de verloste Kerk het loflied aan te hef-
fen:

   Ere zij God in de hoogste hemelen!
   Soli Deo Gloria!
   Gode alleen zij alle eer!

Wijlen Ds. J. Catsburg

Wanneer wij dit bericht schrijven, moet het ge-
sprek met de visitatoren Ds. K. Klopstra en
ouderling A.W. van Soest nog plaatsvinden.
Op het moment dat u dit zult lezen, is het ge-
sprek achter de rug. Het is de bedoeling dat we
u in de volgende Reformatief zullen informeren
over de besprekingen die wij als bestuur heb-
ben gehad met de visitatoren.

Bijbellezing
Nogmaals willen we u hartelijk uitnodigen

voor de bijbellezing D.V. komende woensdag
22 december. Zoals we u de vorige keer al
hebben aangekondigd zal er geen pauze zijn,

maar is er voorafgaand aan de bijbellezing gele-
genheid om koffie te drinken. U bent hartelijk wel-
kom vanaf 19:45 uur.

1  Kerstdage

Gezamenlijk met de kinderen van de Oud Gere-
formeerde Gemeente zal er op 1  Kerstdag kerst-e

viering zijn van onze kinderclub. De aanvang hier-
van is 16:00 uur. Ook hiervoor wordt eenieder van
harte uitgenodigd. Wij willen u er met nadruk op
wijzen dat, in verband met het treffen van de nodi-
ge voorbereidingen, het kerkgebouw pas om 15:40
uur opengaat.

In verband met deze kerstviering van de kinder-
club, zal onze middagsamenkomst op 1  Kerstdage

beginnen om 13:30 uur. �

Zieken
Voor zover wij op dit moment weten, ver-

blijft er niemand van ons in het ziekenhuis.
Ook weten we niet van ernstig zieken thuis.
Dat betekent echter niet dat er onder ons geen
zieken of zorgen zijn. Zonder namen te willen
noemen, denken wij aan hen die door ziekte

aan bed of huis zijn gebonden. Ook aan alle ande-
ren die in moeiten en zorg verkeren. We denken in
het bijzonder ook aan de rouwdragenden onder
ons. Juist met de feestdagen in het vooruitzicht

woensdag 22 december
19:45  Bijbellezing Ds. J.W. van Estrik

donderdag 23 december
18:30 en 19:30  Catechisaties

zaterdag 25 december (1  Kerstdag)e

08:30 en 13:30  Samenkomsten
16:00  Kerstviering kinderclub

donderdag 30 december
Geen catechisaties

zaterdag 1 januari 2005
08:30  Samenkomst

donderdag 6 januari
Geen catechisaties

geeft dit de nodige extra moeite en zorg. De Zalig-
maker is gekomen. Hij kwam om zondaren te red-
den. Hij heeft zieken genezen, blinden de ogen ge-
opend, zelfs doden opgewekt. Zijn arm is niet ver-
kort. Dat u allen het Micha na zou mogen zeggen:
“Maar ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten
op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Nabehandeling
Mevr. Van den Berg (Pontonniersweg 157) heeft

zoals u weet enkele maanden geleden een ingrij-
pende operatie ondergaan. Als vervolg op deze
operatie zullen nog een aantal bestralingen worden
uitgevoerd in de Daniël den Hoed Kliniek in Rot-
terdam. Als alles volgens plan verloopt, zullen deze
bestralingen komende dinsdag beginnen en een
periode van vijf weken bestrijken. We wensen en
bidden u hiervoor de nodige kracht toe en bovenal
dat de Heere ook deze behandeling wil zegenen.
Dat u het in vertrouwen de psalmdichter na mag
zeggen: “Want Gij zijt mijn verwachting, Heere,
Heere!”

Tenslotte
De adventsperiode is nu bijna voorbij. Ons rest

alleen nog de laatste adventszondag. Volgende
week zaterdag D.V. zal het 1  Kerstdag zijn. In dee

afgelopen weken werden we in de prediking na-
drukkelijk bepaald bij de periode vlak voor de ge-
boorte van de Zaligmaker. Het was in zeker op-
zicht een donkere tijd voor het volk Israël. Het
land werd immers overheerst door de Romeinen.
Toch kwam het Licht der wereld juist in die peri-
ode. Niet als een aards koning zoals velen dachten,
maar als de Redder van zondaren. Met velen heb-
ben we onder het Woord mogen verkeren deze we-
ken. Dat we geleid door Gods Geest het Maria dan
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in waarheid na zouden mogen zeggen: “Mijn ziel
maakt groot de Heere.” Het bestuur wenst u, en
allen die bij u horen, van harte goede, maar boven-
al gezegende Kerstdagen. �

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

28 november:
Stichting Eleos e 188,50
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 308,98

5 december:
Stichting Predikantstraktementen e 445,81
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 282,01

Opbrengst catechisatiebusjes e 85,93
(bestemd voor de Stichting
Spaanse Evangelische Zending)

Verder zij met dank vermeld dat is ontvangen op
huisbezoek door H. Wijgerse e 10,– en e 100,–;
door J.C. van Os e 10,–, e 20,– en e 50,–; en
e 50,– zijnde de opbrengst van verkochte kaarten.
Dit alles voor de Hersteld Hervormde Evangelisatie
Eben-Haëzer i.o. �

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), A. Kooy
(penningmeester), J. Bezemer, J.G. Korevaar, 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 (wnd.): A. Kooy, Margriethof 55,
3355 EK, tel. 078-6411953

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

(Familieberichten)

Graag wil ik u allen hartelijk bedanken voor de
blijken van meeleven (vele kaarten en brieven) die
ik mocht ontvangen. Ik wil ook de heer Wijgerse
van harte dank zeggen voor zijn fijne bezoeken.
De Heere heeft alles tot hier toe nog welgemaakt!

Mw. E.J. van den Berg
Pontonniersweg 157

In plaats van kaartjes

Met grote dankbaarheid denken wij terug aan uw
hartverwarmend medeleven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn innig geliefde vrouw en
onze lieve zorgzame moeder

Maria Pia van den Adel – la Soe

Marion

Ondanks ons groot verdriet, was dit voor ons tot
grote steun.
Hiervoor onze hartelijke dank.

J. van den Adel
Martijn, William, Caroline

Papendrecht, december 2004
Vossiusstraat 10

Uw blijken van medeleven en belangstelling be-
toond tijdens de ziekte en na het overlijden van
mijn innig geliefde man, onze lieve en altijd zorg-
zame vader en grootvader

Pieter Kooy

hebben veel voor ons betekend.

Wij zeggen u daarvoor hartelijk dank, ook voor
alles wat u tijdens zijn leven voor mijn man, onze
vader en grootvader heeft betekend.

M. Kooy – Matena

Kinderen en kleinkinderen

Papendrecht, december 2004
P.C. Hooftlaan 125


