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Jaargang 1 - nummer 8  3 juli 2004

De HEERE, onze Gerechtigheid
…En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn

genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.
Romeinen 3 : 24

Het zit in de harten van alle discipelen des rechtsgrond voor de vergeving der zonden en als
Heeren, om aan allerlei twijfelingen en ongelo- grond van het recht op het eeuwige leven moet er-
vige gedachten vrij spel te laten, en zich door kennen? God heeft de onkreukbaarheid van al Zijn
duivel, wereld, vlees en bloed vrees te laten aan- deugden en van al Zijn volmaaktheden niet prijsge-
jagen, alsof alle anderen een goede weg hadden geven als Hij de goddeloze rechtvaardigt zonder ver-
gekozen, maar zij de weg van het verderf. Want dienste. Aan Gods gerechtigheid en heiligheid wordt
het is voor vlees en bloed een werk dat te zwaar niet tekort gedaan, als Hij de verdraaide voor recht
is, om te verstaan en vast te houden, dat wij verklaart en hem aan de hand van Zijn Geest leidt in

alleen door het gelóóf rechtvaardig zijn en dat de Zijn rechten en geboden. Zo is Christus de Waar-
rechtvaardige alleen uit het gelóóf leven zal. Bij ons heid. Hij bedriegt de arme en ellendige nooit ofte
wordt er, doordat wij zoveel zien dat tegenstrijdig is, nimmer, als Hij zegt: “Houdt u aan Mij, mijdt de
veelmeer allerlei ergernis verwekt. Vrees, versaagd- slechte paden. Ik zal u zijn als een groenende den-
heid en twijfel, en de ganse hel, met al haar geweld, nenboom; uw vrucht is uit Mij gevonden.”
maakt zich op om de mens het geloof te ontnemen. En het is altijd goed uitgekomen, wanneer men

Christus wapent nu Zijn dicipelen en alle gelovi- alleen in het geloof, zonder iets te zien dan het
gen hiertegen, zodat zij weten dat Hij de rechte en tegendeel, zich verlaten heeft op zijn genade, op Zijn
enige Weg tot God is en dat Hij ook alleen de Waar-
heid is. Dat zegt Hij dus, opdat wij Hem houden
voor hetgeen waartoe Hij voor ons van God gemaakt
is. Hij is voor ons namelijk gemaakt tot Waarheid en
opdat Deze (namelijk Christus, en wel Die gekrui-
sigd) onze enige Waarheid, ons enige wapen zij tegen
alle aanvechtingen.

Christus is in die zin de Waarheid, dat in Hem de
vervulling van de gehele wet is. Wij moeten ons dan
ook niet meer laten drijven door de stok van de
drijvers tot gaan en staan, maar wij mogen ons aan
Christus houden. Hij is ook de Waarheid in die zin,
dat in Hem alle beloften van God ja en amen zijn.
En Hij is voornamelijk daarin de Waarheid, dat in
Hem al de deugden en volmaaktheden van God ver-
heerlijkt zijn. Want door Wie heeft God genoegdoe-
ning aan Zijn gerechtigheid dan alleen door Hem?

Toen Hij Zichzelf in onze plaats, voor ons die in
Hem geloven, voor God tot een schuldoffer stelde,
blonken toen niet in deze offerande de barmhartig-
heid, gerechtigheid en heiligheid, goedertierenheid en
liefde van God? Want waar is de zonde gestraft en
verzoend dan alleen aan het kruis van Christus?
Waardoor hebben wij vergeving van zonden, dan al-
leen door de dood van Christus? Is het niet alleen op
Golgotha in waarheid openbaar geworden, dat God
God is, dat Hij genade schenkt met handhaving van
Zijn gerechtigheid, dat Hij de zondaar niet onschul-
dig houdt, dat Hij Zijn wet niet vertrapt laat liggen,
dat Hij Zijn gericht over de zonde laat gaan, en dat
Hij nochtans de zonde vergeeft? Ja, is het niet alleen
in Christus, in Zijn offer aan het kruis tot stand ge-
bracht, wat zelfs het gezond verstand als de enige

macht, op Zijn trouw en waarheid, op Hem Die is
de HEERE, onze Gerechtigheid. Juist dan als het om
heiliging, om de vrucht van de Geest gaat.

Het gaat met alle gelovigen als met de kinderen
Israëls: God baande voor hen een weg door de Rode
Zee; en toen zij tussen de wateren doorgingen von-
den zij in waarheid redding en leven. En Christus is
niet alleen de Waarheid, Hij is ook het Leven. Wij
kunnen ons gerust op Hem verlaten.

De kinderen Israëls zijn in de Rode Zee niet om-
gekomen, maar kwamen met al het hunne behouden
aan land. De Egyptenaren daarentegen vonden spoe-
dig de dood in de golven, daar waar even tevoren
nog geen water was. Zo komen ook wij, als wij in
Hem geloven, door de Rode Zee, door de woestijn,
door de Jordaan (al is zij ook vol tot aan haar
oevers) behouden in het land der rust.

Wij moeten echter eerst goed begrijpen, dat in ons
de dood is en dat wij midden in de dood liggen. Wij
zijn gebeten door de oude slang, de duivel. Daarom
moeten wij sterven door vergif dat in onze leden is.
Er is voor ons geen ander leven dan Christus, in het
geloof aanschouwd. Al onze werken kunnen ons niet
brengen tot het leven, het eeuwige leven, tot het
leven tegen onze dood. Deze werken kunnen ons
slechts brengen tot de dood. Wat vlees en bloed
ingeeft, kan ook niets anders werken dan de dood.
En de duivel houdt daarbij met liegen en moorden
niet op.

Maar tegen dat alles is Christus, ons Leven.

Dr. H.F. Kohlbrugge
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:15 uur Ds. C. Oorschot (Tholen)
4 juli Voorzang: Ps. 21 : 13

14:30 uur Ds. J. Koppelaar (Abbenbroek)
Voorzang: Ps. 22 : 12 + 13

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 Ds. W. Groenenboom (Waardenburg)
11 juli Voorzang: Ps. 23 : 3

14:30 uur Ds. C.M. Visser (Boven-Hardinxveld)
Voorzang: Ps. 24 : 2 + 3

Collecten: 1. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden  (ondersteuning van de Bat
Tsion gemeente van ds. J. Ben Zvi in Jeruzalem, die als doel heeft
dat het Joodse volk Jezus als de Messias leert zien en erkennen)

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

zondag 8:15 uur Kand. J.B. Boesaard (Katwijk aan Zee)
18 juli Voorzang: Ps. 25 : 4

14:30 uur Ds. K.J. Kaptein (Sprang-Capelle)
Voorzang: Ps. 26 : 6 + 8

Collecten: 1. Stichting Adullam
(gehandicaptenzorg op reformatorische grondslag)

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

Classis ook nog nader aan de orde zal komen. Duidelijk zal
In de vorige Reformatief hebben we al iets ge- zijn, dat we op eigen gezag geen besluiten over dit

schreven over de classicale vergadering van 10 onderwerp willen en kunnen nemen. Het ligt niet in
juni jl. We hebben u toen geïnformeerd over het de lijn der verwachting dat dit gesprek met de visita-
feit dat we (nog) te klein zijn om een gemeente toren nog voor de vakantie zal plaatsvinden. Dat be-
te kunnen stichten en dat we dus over zullen tekent ook dat de bestuursverkiezingen die we u in
gaan tot de oprichting van een Evangelisatie. het vooruitzicht hebben gesteld, mogelijk nog even
Om een volwaardige gemeente, inclusief pre- op zich zullen laten wachten. Tot dat moment zal
dikantsplaats, te kunnen stichten, zo heeft de het tijdelijk bestuur alle taken zo goed als binnen
classis vastgesteld, zijn namelijk 400 leden ver- hun vermogen ligt, blijven uitvoeren.
eist. Voor een gemeente zonder volwaardige
predikantsplaats zijn minimaal 200 leden nodig. Reformatief
Nu is het echter niet alleen van belang hoe In de laatste vergadering van het bestuur is onder
groot onze groep in Papendrecht is, maar ook andere ook aandacht geschonken aan de vorm en in-

de omliggende gemeenten kunnen hierin een rol spe- houd van ons periodiek Reformatief. Behalve naar
len. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat in (één van inhoud zal ook gekeken worden of het mogelijk is
de) buurgemeenten een situatie is of ontstaat dat een meer professionele manier van drukken toe te
daar in verband met het aantal leden, of vanwege passen. Ook wordt nagedacht of er een (betaald)
andere redenen, geen gemeente gesticht, maar ook abonnementensysteem opgezet moet gaan worden.
geen Evangelisatie opgericht kan worden. In dat Duidelijk is dat tot en met de komende vakantieperi-
geval is het niet uitgesloten dat de grenzen van onze ode geen veranderingen zullen worden aangebracht.
(kerkelijke) gemeente worden verlegd en dat er daar- Reeds nu melden we dat de uitgave van 14 augustus
door alsnog een aantal mensen zich bij ons zullen a.s. in verband met vakanties niet zal verschijnen.
voegen. Vanuit de classicale vergadering wordt daar Het laatste nummer voor de vakantie zal daarom op
op dit moment naar gekeken. U begrijpt dat dit eni- D.V. 31 juli worden bezorgd en zal gelden voor een
ge tijd nodig heeft. Het is de bedoeling dat in het periode van vier weken.
gesprek dat we met de visitatoren gaan krijgen, dit
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Catechisaties en jeugdclub zo goed mogelijk te laten verlopen. Zoveel als bin-
In de bestuursvergadering is tevens besloten dat nen ons vermogen ligt, willen we dit als bestuur zelf

met ingang van eind september catechisaties zullen oppakken. Voor het zogenaamde crisispastoraat kun-
worden gegeven. Waarschijnlijk zal worden gestart nen we een beroep doen op ds. K. ten Klooster
met twee groepen. Eén groep tot de leeftijd van 16 (Ridderkerk-Slikkerveer). Hier hebben we inmiddels
jaar en één groep voor 16 jaar en ouder. Het is de al gebruik van moeten maken. Onderwerp van aan-
bedoeling dat we de boekjes van ds. P. Korteweg uit dacht is nog het bezoeken van de zieken in het zie-
IJzendoorn zullen gaan gebruiken. Afhankelijk van kenhuis. Er wordt hard nagedacht om ook hiervoor
het gebruik van het kerkgebouw aan de Noorder- een goede oplossing te vinden.
singel zullen de catechisaties wekelijks, vermoedelijk In dit kader willen we u verder nog melden dat
op donderdagavond, worden gehouden. Nadere be- wij als bestuur na de vakantie ook de huisbezoeken
richten over startdatum en tijdstip van aanvang vol- op zullen gaan pakken. Ook hiervan zullen wij u tij-
gen nog. Ook wordt gewerkt aan het opzetten van dig op de hoogte stellen. �

een jeugdclub voor onze jeugd in de basisschool-
leeftijd. Gedacht wordt aan het organiseren van een
avond één à twee keer per maand. Ook hierover zul-
len we u vroegtijdig informeren.

Gemeenteavond
Reeds nu maken we er melding van dat we vóór

de aanvang van het winterwerk nog een gemeente-
avond willen organiseren. Het is de bedoeling dat
we u dan informeren over de laatste stand van zaken
met betrekking tot de oprichting van onze Evangeli-
satie, alsmede over het winterwerk dat we willen
opstarten. Als datum is hiervoor vastgesteld D.V.
woensdag 22 september in het kerkgebouw aan de
Noordersingel. Een definitieve agenda alsmede het
tijdstip van aanvang zullen we u tijdig bekendmaken.
Houdt u deze datum in ieder geval vast vrij.

Het is ook de bedoeling dat er gedurende het
winterseizoen bijbellezingen zullen worden gehou-
den. We denken aan een bijeenkomst eens per zes
weken. Onderwerp en data zijn nog niet vastgesteld.
In een volgende uitgave van Reformatief zullen we u
hierover nog nader berichten.

Pastoraat
Als bestuur doen we er alles aan om het pastoraat

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

13 juni:
Stichting Eleos e 209,27
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. e 399,90

20 juni:
Stichting Kom Over En Help e 206,59
Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. e 357,89

Verder is via fam. Bezemer een bedrag ontvangen
van e 50,– voor de Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.,
onder vermelding van “collectegeld i.v.m. vakantie.”
Tenslotte kan met dank worden gemeld dat het col-
lectebusje dat ter beschikking staat van mensen die
CD’s lenen uit onze bibliotheek, over de maanden
mei en juni een inhoud had van e 36,–. �

Onze zieken
In het Alb. Schweitzerziekenhuis lokatie

Dordwijk (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht)
verblijft nog mevr. Verheul (Pontonniersweg
129). Een geplande dotterbehandeling vorige
week is niet doorgegaan, wel heeft zij veel on-
derzoeken moeten ondergaan. Afgelopen maan-
dag heeft opnieuw een operatie plaatsgevonden
waarin een kunstader werd ingebracht. Zo wordt ge-
tracht de bloeddoorstroming te verbeteren waardoor
de bestaande wond, ontstaan bij de eerste operatie,
kan gaan genezen. We hopen van harte dat deze in-
greep geslaagd mag zijn en dat de genezing nu wer-
kelijk aan mag vangen. We denken aan de woorden
uit de catechismus als wordt gezegd in voorspoed
dankbaar en in alle tegenspoed geduldig te zijn. Dat
de Heere u dan ook maar veel geduld mag schenken
en Hij u dat goede toevoorzicht wil geven op onze
getrouwe God en Vader waar onze catechismus
daarna van spreekt.

Het is niet de eerste keer dat we u moeten melden
dat Marion van den Adel (Vossiusstraat 10) ernstig
ziek is. Haar omstandigheden zijn onverminderd
ernstig en zorgelijk. Een recente omschrijving van
het ziektebeeld weergeven is erg moeilijk. De om-
standigheden wisselen van dag tot dag. Wat een
moeite en een zorg. Het is groot als we, juist als zo
aan ons aardse bestaan wordt geschud, kracht en
troost mogen vinden bij de Heere. Het is immers
Israëls God Die krachten geeft, van Wie het volk
zijn sterkte heeft. Het is onze wens en bede dat dit
ook ervaren mag worden, dat geldt eveneens Jan en
de kinderen.

Ons bestuurslid P. Kooy (P.C. Hooftlaan 125)
maakt het redelijk. Zelfs zo goed dat hij vorige week
in staat was de bestuursvergadering weer bij te wo-
nen. Ook afgelopen zondag hebben we hem twee
keer in de samenkomsten mogen ontmoeten. Daar
zijn we erg blij mee en vooral erg dankbaar voor.
Dit betekent echter niet dat alle zorgen rond zijn
ziekzijn verdwenen zijn, maar de dankbaarheid mag
zo deze dagen toch een plaats hebben. De al eerder
aangehaalde woorden uit de catechismus gelden ook
hier, in tegenspoed geduldig en in voorspoed dank-
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baar. Dat kunnen we niet uit onszelf. Hij schenke toernooi gaande is. Veel willen we er niet van zeg-
dat. Alle zieken en zij die een kruis hebben te dra- gen, wel dit. Duidelijk, met veel vlagvertoon en
gen, van harte Gode bevolen. veel oranje, maar ook met soms erg veel lawaai

Gezinsuitbreiding ling naar uitgaat. Onze minister-president heeft al
Lang is erop gewacht, maar afgelopen maandag, aangegeven dat hij er niet zoveel moeite mee heeft.

28 juni, was dan het grote moment daar. Gert en Wat hem betreft geldt: hoe langer het duurt, hoe
Betty Schuit-Boer (Marnixstraat 30) mochten op beter het is. Het is niet alleen goed voor de econo-
Schiphol een tweede adoptiekindje in de armen mie, maar ook voor het nationale gevoel, zo liet hij
sluiten. Op het kaartje dat we ontvingen hebben ze weten. De supermarkten hebben de verwachting
het zelf zo geschreven: “Met vreugde verwacht, in uitgesproken deze week 15 miljoen euro extra
grote dankbaarheid ontvangen, heeft God ons stil omzet te maken als gevolg van de Nederlandse EK-
verlangen op Zijn tijd in vervulling gebracht. wedstrijden. De voetbalgekte die we deze dagen
Dankbaar en blij ontvingen wij uit Gods hand op meemaken, laat ons zien dat koning voetbal blijk-
Zijn tijd en bijzondere wijze een dochter en zusje.” baar zijn duizenden verslaat. Voetbal lijkt religie
Zo geven Gert en Betty kennis van de komst van dezer dagen. Dat brengt ons bij de vraag of wij ons
Johanna Willemina Se-Juin. Het kleine meisje nog onderscheiden. We denken dan ook aan de
kreeg de naam Anne-Wil. Zij werd geboren op 21 oproep van Jozua: “Kiest u heden, wie gij dienen
juli 2003 in Taipei (Taiwan). De kleine Tiemen zult.” Iedereen kan zien wie koning voetbal dient.
kreeg er zo een zusje bij, Gert en Betty de zorg Kan men aan ons zien dat wij een andere Koning
over een tweede kind. Een wonderlijk moment en dienen? Geen tijdelijk koning, maar een eeuwig
een reden voor grote dankbaarheid. Namens onze Koning, geen machtig koning maar een almachtig
gemeente willen we jullie hiermee van harte felici- Koning. Wanneer we niet willen dat Hij als Koning
teren. Anderzijds een grote verantwoordelijkheid over ons heerst, zal er een eeuwig afgrijzen volgen.
die hiermee opnieuw op jullie schouders wordt Daarom: Kennen we Hem? Dan zullen we het met
gelegd, zoals dat overigens bij elke geboorte geldt. de psalmdichter zingen:
De Heere schenke jullie daarvoor veel wijsheid en Ik zal, o Heer, Die ik mijn Koning noem,
kracht. Dat Anne-Wil maar mag opgroeien in de De luister van Uw majesteit en roem
vreze des Heeren en, zo ver van haar geboorte- Verbreiden, en Uw wonderlijke daân
grond, mag horen van die levende God Die Zijn Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. �

Zoon zond om zondaren zalig te maken. 

Examens
Afgaande op de soms wel erg lange lijsten van

geslaagden in de kranten, kan het niet anders of
ook onder ons zijn er jongelui die voor het examen
geslaagd zijn en daarmee een diploma op zak heb-
ben. Vanaf deze plaats willen wij hen daarmee van
harte feliciteren. Dankbaarheid mag er zo zijn dat
jullie inspanningen van de afgelopen tijd gezegend
zijn en het beoogde resultaat hebben opgeleverd.
Vergeten we dan ook niet om de Heere te danken?
“Heft uw handen op naar het heiligdom en looft
de Heere.” We wensen jullie veel succes bij een
eventuele vervolgstudie of het vinden van een
geschikte werkkring.

Mogelijk zijn er ook onder ons die een minder
gunstig bericht kregen omdat de resultaten niet
voldoende waren. Wat een teleurstelling kan dat
geven. Je zo ervoor ingezet te hebben en het toch
niet gehaald te hebben. Veel wijsheid en sterkte als
er nog een mogelijke herkansing is, veel doorzet-
tingsvermogen als je het misschien nog een jaar
over moet doen. “Wentel uw weg op de Heere, en
vertrouw op Hem; Hij zal het maken.”

Tenslotte
Het zal niemand zijn ontgaan dat er een voetbal-

wordt door velen geëtaleerd waar hun belangstel-

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. �


