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

Jaargang 2 - nummer 4  26 februari 2005

Ziet, de Mens!
Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het

purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Ziet, de Mens!
Johannes 19 : 5

Met deze woorden probeert Pilatus bij het volk zijn van koninklijke bloede. Ja, we zijn zelfs van
het medelijden met Christus op te wekken. De goddelijke kom-af. Uit Gods handen voortgeko-
stadhouder zit met Jezus in de maag. Hij vindt men. Met de heerlijke roeping en ook de gaven om
geen schuld in Hem. Hij zou Hem moeten vrij- als onderkoning hier op aarde te heersen. Te heer-
laten. Maar hij vreest de Joden. sen over al het geschapene tot verheerlijking van

Al vaker heeft hij zich door zijn daden het onze God. En nu een spotkoning, een vervallen
ongenoegen van het Joodse volk op de hals ge- grootheid. Vloek en smart en lijden over ons ge-
haald. Hij kan ze nu niet weer geheel tegen haald. En dat door onze val, door onze ongehoor-

zich opzetten. Dat zou wel eens fataal kunnen wor- zaamheid.
den voor zijn eigen positie. Daarom leidt hij Jezus We doen nog wel alsof. We menen dat het nog
naar buiten. Hij heeft Hem door de soldaten laten heel wat is. Maar in werkelijkheid is het allemaal
toetakelen. Ze hebben Hem gegeseld. Een oude ko- schijn. Surrogaat. Zo houdt God Zelf hier ons de
ningsmantel omgeworpen, een rietstaf in Zijn hand spiegel voor. “Ziet, de mens!” Een spotkoning, een
gegeven en een doornenkroon op Zijn slapen ge- kind des toorns in Mijn ogen. Zo wordt hier ons
drukt. En op die doornenkroon geslagen zodat het beeld vertoond. Onze schande blootgelegd. Echt,
bloed langs Christus’ gelaat loopt. Zo leidt de stad- zo bent u, zo ben ik in de ogen van God. “Ziet, de
houder Jezus uit. Hij hoopt dat daardoor het men- mens!”
selijk medegevoel in de Joden zal worden opge- Verzet u niet tegen dit beeld, maar val ervoor.
wekt. Maar het omgekeerde gebeurt. Zo hebben de Laat er een huivering door uw leden gaan. Buig
Joden helemaal geen ontzag meer voor Jezus. Nog onder dit Woord van God en belijd het:
luider roepen ze vol afschuw: “Weg met Hem,   “Zo Gij in ’t recht wilt treden,
kruis Hem!”   o Heer’, en gadeslaan

Pilatus heeft zich geheel verkeken op de situatie.   onze ongerechtigheden,
En wanneer de menigte dreigt zijn eigen positie als   ach, wie zal dan bestaan?”
stadhouder bij de keizer aan te klagen, wordt het Voor wie dat gaat belijden, zal het wonder van het
hem te veel. Hij geeft Jezus over om gekruisigd te Evangelie opengaan. Voor die zal de Heere Jezus
worden. Wanneer zijn eigen naam, zijn eigen be- Zich door de Heilige Geest ook nog op een andere
lang op het spel komt te staan, laat hij Jezus vallen. wijze openbaren. Niet meer als een mens, maar als
Dat is Pilatus. Maar hij leeft onder ons nog voort. de Mens. De Mens bij uitstek! De Mens, Die in de
Hoe vaak wordt Jezus ook nu nog uitgeleverd on- plaats van ons, gevallen en vervallen mensen, is
der druk van mensen en omstandigheden. Hoe me- gaan staan. Als Plaatsvervanger. Ziet, déze Mens,
nigmaal laten wij God, Zijn Woord en Zijn dienst zo ben Ik nu.
vallen als ons eigen belang ermee gemoeid is. Toets Niet alleen Pilatus in zijn verlegenheid en God in
u hieraan. Zijn heiligheid zeggen hier: “Ziet, de Mens!” Maar

“Ziet, de Mens!” Pilatus beseft niet wat voor een ook de Zaligmaker in Zijn barmhartigheid en zon-
geweldige waarheid hij hiermee uitspreekt. De daarsliefde stelt Zichzelf hier voor: “Ziet, de Mens.
waarde en de waarheid van deze woorden gaan ver Zo ben Ik nu. Ik in uw plaats!” Daardoor krijgt dit
uit boven de bedoeling van de stadhouder. God woord een heel andere klank en inhoud. We staan
Zelf zegt hier eigenlijk door Pilatus: “Ziet, de verwonderd. Hij, Die God was, wilde ook Mens
Mens!” God laat hier zien wie de mens is. Dát is worden. Hij, Die goddelijke heerlijkheid bezat, wil-
belangrijk; niet wat wij ervan vinden. En God zegt de in mijn plaats gaan staan.
niet: een mens, maar: de mens. Zoals u en ik zijn. Geen heerlijker zaak om over na te denken en te
“Ziet, de mens!” Met zijn afgedankte purperen beleven dan deze. Geen heerlijker Woord om uit
mantel, met zijn doornenkroon op het hoofd, met Zijn eigen mond te horen in de kracht van de Hei-
zijn rietstaf in zijn hand en zijn rug bebloed door lige Geest dan: “Zie Mij, de Mens! Ik ben God en
de geseling. De mens. Wij, u en ik, hier uitgedost wilde Mens worden om u, o mens, terug te bren-
als een spotkoning. Het verraadt onze afkomst. Wij gen uit de diepte tot God.” Als dat doordringt in
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:30 uur Ds. L. Groenenberg (Oud-Beijerland)
27 februari Voorzang: Ps. 92 : 1

14:30 uur Ds. J.C. den Toom (Sommelsdijk)
Voorzang: Ps. 93 : 1 + 4

Collecten: 1. Gereformeerde Bijbel Stichting
(verspreiding van de Bijbel in de Statenvertaling)

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

zondag 8:30 uur Ds. W.J. Teunissen (Melissant)
6 maart Voorzang: Ps. 94 : 8

14:30 uur Ds. C.M. Visser (Boven-Hardinxveld), bevestiging ambtsdragers
Voorzang: Ps. 95 : 1 + 4

Collecten: 1. Stichting Stephanos  (zendingswerk in Malawi, zuidelijk Afrika)
2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:30 uur Kand. J.B. Boesaard (Katwijk)
13 maart Voorzang: Ps. 96 : 5

14:30 uur Kand. A.J. Britstra (Lunteren)
Voorzang: Ps. 97 : 1 + 6

Collecten: 1. VBOK, Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind
2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

onze ziel, dan betekent dat zaligheid. Reeds bij een Belangrijke momenten hebben we als gemeente
van verre zien van die Zich openbarende Jezus is mogen beleven in de afgelopen weken. De eer-
er verruiming van ons hart. Hoeveel te meer bij ste ambtsdragersverkiezingen, onder leiding
een zien van nabij. In de krachtige omhelzing van van de visitatoren, hebben we inmiddels achter
het geloof is het niet anders dan: “Mijn Jezus, mijn de rug. De grote opkomst op de gehouden
Zaligmaker, mijn Goël, mijn Borg!” Dan is er een stemmingsvergadering heeft opnieuw weerge-
stamelen in verwondering: Zie, o zie de Mens! De geven hoe hoog de onderlinge betrokkenheid
Drager van mijn vloek en schande. Al het mijne is. Daar zijn we erg blij mee en vooral dank-
werd het Zijne. En de Geest verzegelt het: nu is al baar voor.
het Zijne ook het mijne!

Zulk een zien van Hem geeft echte vrede. En dat Ambtsdragersverkiezing
telkens weer, zo vaak we op Hem zien. Vrede voor In de besloten stemmingsvergadering gehou-
een afgetobde, uitgewerkte zondaar. Vrede met den op vrijdag 11 februari j.l. zijn tot ambts-
God die alle verstand te boven gaat. Eens zal dit drager verkozen:
zien van het geloof overgaan in het zien van aan-
schouwen. Dat is straks in de eeuwige heerlijkheid.
Dan daar het Lam zien, staande als geslacht. Dan
zullen de gezaligden hun kronen neerwerpen aan
de voeten van Hem, Die eens uitkwam voor al de
Zijnen, dragende de doornenkroon – maar Die nu
gekroond is met eer en heerlijkheid.

En daar wordt reeds iets van geproefd op de
Paasmorgen. Jezus, de Verwinnaar in de strijd! He-
melvaart. Het Hoofd is boven. Straks zal ik U daar
voor eeuwig loven. Zult u, zul jij daar ook gevon-
den worden? Het laat zich aan deze zijde van het
graf kenmerken door een “lieven” en “loven” van
deze God, Die Mens wilde worden.

Ds. C.M. Visser

Vacature ouderling A:
A.J. Lagendijk Pieter Zeemanlaan 23

Vacature ouderling B:
H. Wijgerse Vondellaan 148

Vacature ouderling C:
J.C. van Os Matenasche Scheidkade 2

Vacature ouderling D:
J. Lankhaar Veerdam 145

Vacature diaken 1:
A. Kooy Margriethof 55

Vacature diaken 2:
A. Maat Menno ter Braakstraat 14

Vacature diaken 3:
M. Vink Potgieterstraat 17
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 De broeders A.J. Lagendijk, J. Lankhaar en A. woensdag 2 maart

Maat hebben helaas geen vrijmoedigheid gehad om 19:45  Bijbellezing Ds. J.W. van Estrik
hun verkiezing te aanvaarden. De Heere geve hen
rust op het genomen besluit.

Met vreugde en dankbaarheid vermelden we dat
de volgende broeders hun verkiezing hebben mo-
gen aanvaarden: ouderlingen: H. Wijgerse en J.C.
van Os; diakenen: A. Kooy en M. Vink. De beves-
tiging van ambtsdragers zal plaatsvinden in de mid-
dagdienst van D.V. zondag 6 maart. Deze dienst
zal worden geleid door Ds. C.M. Visser (Boven-
Hardinxveld).

Overdracht
Zoals u zult begrijpen, zullen alle zaken die het

tijdelijk bestuur in de afgelopen tijd heeft behar-
tigd, op korte termijn worden overgedragen aan de
nieuwe kerkenraad. Dat zal de nodige tijd, maar
ook de nodige formaliteiten met zich meebrengen.

Om ons overleg met de kerkenraad van de Oud
Gereformeerde Gemeente te vervolgen, staat in-
middels een gezamenlijke vergadering gepland op
D.V. donderdag 3 maart. Het is de bedoeling dat
behalve het bestuur ook de te bevestigen ambtsdra-
gers in deze vergadering aanwezig zijn.

Duidelijk zal ook zijn dat één van de eerste za-
ken die de nieuwe kerkenraad ter hand zal nemen,
naast het verdelen van taken en benoemen van af-
vaardigingen, het vervullen van de nog aanwezige
vacatures in de kerkenraad zal zijn. Zoals gebruike-
lijk zult u hieromtrent zo spoedig mogelijk worden
geïnformeerd. �

Onze zieken
Van mevr. L. Verheul (Pontonniersweg 129),

die nog opgenomen is in het Alb. Schweitzer
Ziekenhuis lokatie Dordwijk (Postbus 444,
3300 AK Dordrecht), vernemen we positieve
berichten. We horen van een goede vooruit-
gang; er is zelfs gegronde hoop dat zij op korte

termijn het ziekenhuis zal mogen verlaten. On-
danks alle zorg mag toch de dankbaarheid over-
heersen. Dat het in deze omstandigheden de psalm-
dichter maar nagezegd mag worden: “De Heere is
mijn Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn
hart vertrouwd, en ik ben geholpen; dies springt
mijn hart van vreugde, en ik zal Hem met mijn ge-
zang loven.”

De heer C. de Heer uit Dordrecht verblijft nog
in De Fontein te Bosch en Duin (Duinweg 1, 3735
LA). Vorige week zondag was hij thuis en hebben
we hem ook in de samenkomsten mogen ontmoe-
ten. De Heere schenke een spoedig herstel. We
bidden het met David: “Verhoor mij, o Heere,
want uw goedertierenheid is goed; zie mij aan naar
de grootheid Uwer barmhartigheden.” Hoe goed
de opvang in De Fontein ook mag wezen, het ver-

donderdag 3 maart
18:30 en 19:30  Catechisaties

dinsdag 8 maart
18:30  Kinderclub

donderdag 10 maart
18:30 en 19:30  Catechisaties

woensdag 16 maart
19:30  Kerkdienst i.v.m. biddag

donderdag 17 maart
18:30 en 19:30  Catechisaties

blijf in Bosch en Duin, zo ver van de ons bekende
omgeving, kan ook een zekere eenzaamheid met
zich meebrengen. Hoe bemoedigend zou het daar-
om zijn als we niet alleen geestelijk meeleven en
meebidden, maar ook ons meeleven laten blijken
door het sturen van een kaartje. Dat geldt vanzelf-
sprekend ook de andere zieken.

De heer J. Ooms (Westeind 194) is ernstig ziek
thuis. Hij is erg verzwakt en er zijn momenten dat
hij het erg benauwd heeft. Hoewel er ook ogen-
blikken zijn dat dit niet het geval is, zijn de om-
standigheden zeer ernstig. Hoe groot is het dan als
we mogen beleven dat, ondanks onze lichamelijke
zwakheid, er geestelijk een vertroosting mag wor-
den ondervonden. We denken aan de woorden uit
Psalm 33: “Ziet, des Heeren oog is over degenen,
die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goeder-
tierenheid hopen; om hun ziel van de dood te red-
den.”

Tenslotte
Wat het kerkelijk jaar betreft, bevinden we ons

midden in de lijdenstijd. De prediking is daar van-
zelfsprekend ook op afgestemd. De vraag die we
elkaar daarbij mogen stellen, is of we het ook ho-
ren. Wellicht beter gezegd: verstaan we het ook?
Misschien luisteren we wel, maar horen we niet.
Of erger nog, we luisteren meer naar wat er niet
gezegd wordt, dan naar wat er wel gezegd wordt.

Daarom de vraag: hoe luisteren we? Hebben wij
het kruis werkelijk gezien? Daar is de Geest voor
nodig. Menselijk gezien is het kruis immers een
dwaasheid. Wanneer we nu met geestelijke ogen
Jezus mogen aanschouwen, zullen we iets gaan zien
van die wijsheid van God. Dan is het kruis geen
dwaasheid, maar, anders dan de wijsheid van de
wereld, een kracht Gods.

Hebben we zo al in gedachten voor het kruis
mogen staan, ziende op Jezus, de Redder der men-
sen? De Heere schenke het ons, uit genade, door
Woord en Geest. �
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De opbrengst van de gehouden collecten in de
afgelopen weken is als volgt:

6 februari:
Stichting Predikantstraktementen e 455,95
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 283,07

9 februari:
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 105,70

13 februari:
Stichting De Ondergrondse Kerk e 206,20
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 267,86

Verder is door H. Wijgerse op huisbezoek ontvan-
gen e 20,– voor de Hersteld Hervormde Evangeli-
satie Eben-Haëzer i.o. Voor al uw giften en bijdra-
gen aan de collecten onze hartelijke dank! �

Hij was veracht

Jesaja 53 : 3

Hij was veracht, ach, wie begeerde Hem?
Voor Jezus was geen plaats in Bethlehem.
Geen plaats voor Hem, ook niet in onze harten.
D’ onwaardigste was Hij, een Man van smarten.

Hij daalde in ons duister als “Het Licht”.
Een ieder was, als wendde men ’t gezicht Reformatief is een tweewekelijkse uitgave van
vol afschuw af, om nooit tot Hem te keren. de Stichting tot behoud van de Nederlandse
Hij was veracht, men kon Hem niet begeren. Hervormde kerk van de gemeente van Papen-

Heere Jezus, ook door mij werd U veracht. naar de Hersteld Hervormde Evangelisatie
Ook ik heb uit mezelf U niet geacht. Eben-Haëzer te Papendrecht.
Zo lang heb ik Uw dierbaar bloed vertreden.
Hoe zwaar hebt U voor deze schuld geleden. Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P.

U bent voor mij nu niet onwaardig meer, 6158559, peter.kooy@worldonline.nl), A. Kooy
maar hóóg geacht. Geef toch dat ik Uw eer (penningmeester), J. Bezemer, J.G. Korevaar, H.
door Uwe kracht gedurig zal verhogen. Wijgerse.
Houd mij daartoe Uw dierbaar kruis voor ogen,

dan zal ik U als Zaligmaker roemen Redactieadres en coördinatie verspreiding:
en anderen Uw grote liefde noemen. Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-

M.A. Groeneweg – de Reuver 3355 EK, tel. 078-6411953
Gij draagt mij

(Familiebericht)

Ik bid U, dat Gij komt en de handen op haar legt;
opdat zij behouden worde, en zij zal leven.

Markus 5 : 23b

Met verwondering, vreugde en grote dankbaarheid
aan de Heere, Die leven gaf en leven spaarde van
moeder en kind, geven wij u kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje en zusje

Jemíma Maria

We noemen haar Maria
Zij is geboren op 22 februari 2005
en ze weegt 2800 gram.

Martin en Ria Vink
Pieter
Daan
Eva Voor eeuwig bij haar Hemelse Vader

en voor altijd in ons hart

Potgieterstraat 17
3351 ET  Papendrecht
tel.: 078–6410851

Moeder en kind rusten van 12:00 – 15:30 en na
21:30 uur. Bezoek vinden wij heel fijn, maar mag
het in de kraamtijd zijn.

drecht, en zal (na oprichting daarvan) overgaan

Kooy (secretaris, Heidezoom 34, 3355 SC, 078-

Elektronische versies: www.reformatief.nl

6155076 (na 20:00 uur)
E-mail: redactie@reformatief.nl
Eindredactie (wnd.): A. Kooy, Margriethof 55,

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


