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Dankdagverdriet
O Mijn volk! Wat heb Ik u gedaan, en waarmede

heb Ik u vermoeid? Betuig tegen Mij.
Micha 6:3

In ons tekstgedeelte stelt de Heere ons een in- maar tot een volk dat deze dag niet houdt. Onze
dringende dankdagvraag. In de eerste plaats is tekstwoorden zijn gesproken door de profeet
deze vraag gericht tot het volk van Juda. En
wat klinken deze zwaar geladen woorden als
een aanklacht van de Heere. Juda was niet
dankbaar tegenover de Heere. Dit volk had
niet echt bevindelijk dankdag gehouden. Dit
volk leefde zich uit in de ondankbaarheid die

aan de Heere zoveel tekort doet.
Misschien zegt u wel van onze tekst: “Is dit wel

een dankdagtekst? We lezen in deze woorden niet
veel dat spreekt over dankbaarheid.” Toch wel!
Zeker, u hebt wel gelijk in zekere zin: het gaat hier
niet om de dankbaarheid die er bij Juda zou zijn,
maar het gaat om de dankbaarheid die er juist niet
is. We horen hier de Heere klagen over iets wat
Hij niet krijgt. En dat doet de Heere verdriet.
Geen groter smart voor de Heere dan ondankbaar-
heid.

Heeft het ons het afgelopen jaar aan iets ontbro-
ken? Hebben wij honger of gebrek geleden? We
mogen nog in het heden der genade zijn. En als de
Heere ons had weggenomen, zouden wij dan bij de
eeuwige dankdag in de hemel geweest zijn? O, dat
wij toch met die vraag eens tot onszelf zouden in-
keren. En dat wij maar werk zouden krijgen met
die dankdagvraag of het al goed gekomen is tussen
de Heere en onze ziel.

Misschien bent u wel met zorg en smart beladen.
Misschien is er het afgelopen jaar in uw leven een
grote leegte gekomen door een man of een vrouw,
die zo plotseling werd weggenomen. Misschien
ging het met uw bedrijf niet goed. Misschien zit
het jou in je studie tegen. Maar zeggen we teveel,
dat we meer zegeningen dan tegenspoeden kregen?
En is het niet één van de grootste zegeningen, dat
we nog mogen zijn in het heden der genade? Het
is onze vaste overtuiging dat de Heere meer geeft
dan dat Hij neemt. En dat, als Hij Zijn volk iets
ontneemt, Hij hun dubbel teruggeeft naar de mate
van hun ellende. Is er dan ook een dag in uw leven
geweest, hoe donker en verdrietig misschien ook,
dat er geen reden voor dank is geweest?

Onze tekst is bestemd voor de dankdag. Nee, ze
is niet gericht tot een volk dat deze dag houdt,

Micha. Zijn naam betekent: Wie is een Heere als
de Heere. En in zijn naam mag de profeet uitroe-
pen, hoe de Heere een enig God is. Dat deed ook
de psalmist die het zei: “Wie is aan onze God ge-
lijk, Die armen opricht uit het slijk?” Ja, de Heere
is enig in Zijn strafeisende gerechtigheid en in Zijn
verlossende genade. Wat is het rijk om als Micha
zo te heten, maar wat zal het nog veel rijker zijn
om deze naam te beleven.

Micha was tijdgenoot van de profeet Jesaja en
hij profeteerde ten tijde van Jotham, Achaz en Hiz-
kia. Scherp bestrafte deze profeet de zonden van
Israël. Open en eerlijk wijst hij hun de schuld aan.
In Micha 6 lezen we, hoe de Heere twist met Zijn
volk. Het is de twist van Zijn verdriet. Het is alsof
Hij voor het volk van Juda gaat staan en met tra-
nen in Zijn stem zegt: “Wat heb Ik u misdaan?
Heb Ik het ernaar gemaakt dat jullie zo handelen?
Waarmee heb Ik jullie vermoeid? Betuig toch tegen
Mij. Beschuldig Mij dan maar als Ik reden gaf tot
ondankbaarheid. Klaag Mij dan maar aan. Roep
Mij dan maar ter verantwoording. Als jullie menen
Mij iets te verwijten te hebben, verwijt het Mij dan
maar. Als Ik jullie ben tegengevallen, zeg het Mij
dan maar. Ben Ik, de Heere, jullie tot een last ge-
weest? Betuig tegen Mij, o, Mijn volk.”

Wat horen we hier van een diep verdriet bij de
Heere. We bespeuren hier de droefheid van een
versmade liefde. De Heere is op Zijn hart getrapt.
Maar hoor, hoe de Heere hen hier noemt: “O,
Mijn volk!” Er spreekt liefde uit deze woorden.
Hier lezen we van de verbondsliefde van de Heere.
Jullie zijn het waard dat Ik je verwerp. Toch zeg Ik
nog tot jullie, op de dag van je schreeuwende on-
dankbaarheid: “Mijn volk.” Ondanks alles wat er
gebeurd is, nog steeds steek Ik Mijn handen naar
je uit. Ook al hebben jullie het ernaar gemaakt, dat
Ik het zeggen moet: “Ik steek Mijn handen uit naar
een wederstrevig volk.” Nog steeds wil Ik, de
Heere, door u gezocht zijn.

Wat moeten de Joden dan toch hard zijn, als de
klagende stem van Gods versmade liefde hen niets
doet. Maar datzelfde geldt ook voor ons, rondom
de dankdag. Is de Heere ons lastig gevallen? We
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

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

woensdag 19:30 uur Ds. J. Koppelaar (Abbenbroek)
10 november Voorzang: Ps. 59 : 5 + 10

(dankdag) Collecten: 1. Stichting ZOA Vluchtelingenzorg
(hulp aan vluchtelingen als gevolg van oorlogen, hongersnoden e.d.)

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

zondag 8:30 uur Ds. C. Oorschot (Tholen)
14 november Voorzang: Ps. 60 : 7

14:30 uur Ds. W.L. Smelt (Stellendam)
Voorzang: Ps. 61 : 3 + 7

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

zondag 8:30 uur Ds. A. Egas (Werkendam)
21 november Voorzang: Ps. 62 : 5

15:00 uur Ds. H. Verheul (Amersfoort)
Voorzang: Ps. 63 : 2 + 3

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

konden veelal ons werk verrichten op het land, op dankdag voor u? Dat zal het zijn, als u met uzelf
kantoor, in de fabriek en in de gezinnen. Nee, het en met uw zonden bekend bent gemaakt. Als u het
zal wel niet altijd zo gegaan zijn als wij gehoopt moet uitroepen: “Heere, ik ben Uw gramschap
hadden. Misschien is onze weg wel gegaan door dubbel waardig, ik heb de dood verdiend.” Maar
smart en door tegenheden heen. Maar weer rijst de dan zult u het ook op Gods tijd bemerken, hoe
vraag: Waar bracht ons dit alles? Hebben wij aan Christus en Zijn liefde in de ziel worden gelegd.
de weldaden genoeg of mochten wij bij de welda- Dan zult u het wonder van de verzoening in Chris-
den heilig verlegen raken om de Weldoener zelf? tus Jezus smaken. Wat zal het dan de gelovigen,
Mocht u het zeggen: “Het was de zegenende hand ook rondom de dankdag, een wonder zijn, dat de
des Heeren die mij boven bidden en danken heeft Heere nog goed voor hen heeft willen zorgen in
welgedaan?” Kregen wij al een verbroken hart on- voorspoed en in tegenspoed. Wat gaan ze het dan
der de ernstige vraag van onze tekst, zodat we het stamelen: “Waarom was het op mij gemunt, daar
leerden verstaan dat we niets anders verdienen dan zovelen gaan verloren?” Zo dankdag te mogen
de dood en dat alleen de genade en lankmoedig- hebben met Christus in het hart en met je ziel aan
heid van de Heere ons nog in het leven hebben ge- Zijn voeten. Dan gaan de gordijnen naar de hemel-
laten? Dan gaan we de Heere bewonderen, dat Hij se heerlijkheid open. Dan wordt er een voorsmaak
het nog met ons heeft uitgehouden. En dan krijgen genoten van de eeuwige dankdag.
we niet in de eerste plaats werk met de vraag hoe
we zalig worden, maar hoe de Heere aan Zijn eer Wat wil de Heere nu met onze tekst bereiken?
komt. Dat we zouden vluchten tot Hem, met de ootmoe-

Dankdag voor gewas en arbeid: Is het werkelijk dige belijdenis: “U hebt mij niet vermoeid, maar ik
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heb U vermoeid. En dat niet één dag, maar elke woensdag 10 november
dag opnieuw.” Ja, het is de Heere een welbehage- 19:30  Samenkomst i.v.m. dankdag
lijke offerande, als een ellendige in zichzelf, zijn of
haar hart voor de Heere uitstort. Zulk een geroep
is Hem lieflijk en vermoeit Hem niet. Want aan dit
geroep heeft de Heere Zelf de belofte gehecht, dat
Hij Zijn welbehagen betoont aan hen, die nederig
naar Hem vragen. Wat vraagt de Heere ons met
onze tekst? Of Christus ons alles is geworden. Dan
zal geen wet ons meer verdoemen, dan zal geen
schuld ons meer aanklagen, dan staat de poort naar
de eeuwige dankdag open. Wat een dag zal dat
zijn!

  Al wat Gij wrocht, zal juichen tot Uw eer;
  Uw gunstvolk zal verblijd U zeeg’nen, Heer’
  en roemen van Uw koninkrijk, Uw macht,
  Uw heerlijkheid en Goddelijke kracht.

Overgenomen uit: als we die momenteel kennen, heeft vaak de ge-
De Vriend van oud en jong dachte dat we veel, zo niet alles kunnen. Het ge-

Ook deze keer hebben we maar een kort be-
richt. We wachten in spanning af wat het be-
sluit zal zijn van het moderamen van de classis
met betrekking tot de manier waarop we in de
nabije toekomst kerk mogen zijn. Zodra daar-
van meer bekend is, zullen wij u erover infor-
meren.

Reformatieherdenking
Met dankbaarheid zien we terug op de Onze zieken

dienst die we mochten hebben rond de Refor- In het Alb. Schweitzer Ziekenhuis lokatie
matieherdenking vorige week zaterdag. Het is Dordwijk (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht)
goed, en misschien zeker ook wel in deze veel- verblijft nog ons bestuurslid P. Kooy (P.C.
bewogen tijd, om ons te bezinnen op deze be- Hooftlaan 125). Het ziektebeeld lijkt op dit

langrijke periode in onze kerkgeschiedenis, opdat moment stabiel. Wel moet hij bestralingen on-
we de grote weldaden niet zouden vergeten die dergaan. Hoewel de pijn wat af lijkt te nemen
God ons heeft gegeven. Met de psalmist mogen we tengevolge van deze behandelingen, zijn de om-
ervan getuigen: “’k Zal gedenken hoe voor dezen, standigheden ernstig te noemen en blijven de zor-
ons de Heer’ heeft gunst bewezen.” We leven in gen groot. Het gebed van de psalmist mag dan wel
een tijd waarin velen roekeloos met het Woord en opklinken: “Verlaat mij niet, O Heere, mijn God!
de Belijdenis omgaan. Ds. Heemskerk bepaalde ons Wees niet ver van mij. Haast U tot mijn hulp,
bij de kernwoorden van de reformatie: alleen het Heere, mijn Heil!”
Woord, alleen genade, alleen het geloof. Van hier- De gezondheidstoestand van Marion van den
uit werden de lijnen doorgetrokken naar onze tijd, Adel (Vossiusstraat 10) verandert niet noemens-
maar niet minder naar een ieder van ons persoon- waardig voor zover we dat kunnen overzien op het
lijk. moment dat we dit schrijven. Dat houdt wel in, dat

  Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, de situatie onverminderd ernstig blijft. Waar zou-
  opdat het altoos Hem zou vrezen, den we anders en beter onze nood en zorg kunnen
  Zijn wet betrachten en voortaan klagen en hulp kunnen vragen dan bij de Heere.
  volstandig op Zijn wegen gaan. De Schrift zegt het ons: “Gij ziet het immers; want
  Men roem’ dan d’ Oppermajesteit Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat
  om zoveel gunst, in eeuwigheid. men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de

Dankdag De Heere ontferme zich over al onze zieken, in
Nogmaals herinneren wij u aan de dankstond op het ziekenhuis, thuis, in verpleegtehuizen, of waar

donderdag 11 november
18:30 en 19:30  Catechisaties

dinsdag 16 november
18:30  Kinderclub

woensdag 17 november
20:00  Bijbellezing Ds. J.W. van Estrik

donderdag 18 november
18:30 en 19:30  Catechisaties

donderdag 25 november
18:30 en 19:30  Catechisaties

D.V. woensdag 10 november. De samenleving zo-

vaar is daarom niet denkbeeldig, dat dit ertoe leidt
dat we veel vanzelfsprekend vinden. Daarom is het
zo nodig dat we aan het einde van de zomerperio-
de stilstaan bij het feit dat de Heere niet alleen on-
ze Schepper is, maar dat Hij door Zijn voorzienig-
heid ook de wereld nog onderhoudt. Daarom ook
is het nodig dat we Hem daarvoor de dank bren-
gen. Al blijft dat natuurlijk niet beperkt tot alleen
de dankdag voor gewas en arbeid. �

arme, Gij zijt geweest een Helper van de wees.”
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ze ook verpleegd en verzorgd worden.

Tenslotte U bent het zo waard
We hebben de klok weer een uur teruggezet.

Daarmee hebben we ook weer de zogenoemde
“donkere tijd van het jaar” ingeluid. Niet altijd Gij schenkt mij, Heer’, Uw goedertierenheden.
even praktisch, maar anderzijds kunnen de winterse Wat hebt U steeds opnieuw met mij geduld.
dagen en avonden ook zo hun bekoring hebben. Mijn hart was immers vaak met angst vervuld,
Opvallend is het, dat dit jaar het moment van het mijn voeten waren bijna uitgegleden.
terugzetten van de klok samenviel met de Hervor-
mingsdag. Wat voor de wereld een dag was die het Ik durfde niet meer op Uw Woord te bouwen,
begin van een donkere periode aankondigde, was want alles liep zo anders dan ik dacht.
voor de kerken van de reformatie juist een moment Toch schonk Ge mij soms psalmen in de nacht;
om te gedenken aan die dag waarop de Heere gaf dan mocht ik, Heere, weer op U vertrouwen.
dat het Woord herontdekt mocht worden en er zo
weer nieuw licht op het Woord mocht schijnen. Wat ben ik wankelmoedig soms in ’t strijden.
Daarom, als we dan in letterlijke zin de donkere Nu ben ik zo verwonderd. ’k Ben ’t niet waard
tijd beleven, in geestelijke zin hoeft het allerminst dat U mij nog voor nieuwe zorgen spaart.
donker te zijn. Merken we de trouw van de Heere U geeft mij weer geloof op beet’re tijden.
nog op? Het winterwerk heeft zo zijn voortgang,
maar bovenal mag ons elke zondag nog tot twee Nu loof ik U; dat is al mijn verlangen.
maal toe het Woord worden verkondigd. Elke zon- Gij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht en moed.
dag wordt ons verklaard wie wij zijn in Gods ogen, Ik prijs Uw naam, die heilig is en goed,
maar ook wie God in Jezus Christus voor ons wil want U bent het zo waard mijn lof t’ ontvangen.
zijn. Wat is het dan rijk dat we nog samen mogen
komen onder de bediening van het Woord zodat
we, waar nodig, worden vermaand, bemoedigd en M.A. Groeneweg – de Reuver
vertroost. � Opklimmend uit de woestijn

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

17 oktober: de Stichting tot behoud van de Nederlandse
Stichting Bonisa Zending e 203,73
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 280,02

24 oktober:
Stichting De Ondergrondse Kerk e 181,43
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 281,82

Verder is ontvangen voor de Hersteld Hervormde
Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. op huisbezoek door
J.C. van Os e 10,– en e 20,–; door H. Wijgerse
e 10,–; door P.A. Klop e 10,– en een gift van
e 100,– zijnde de verkoopopbrengst van zelfge-
maakte kaarten. Voor alle giften onze hartelijke
dank. �

*

Reformatief is een tweewekelijkse uitgave van

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. �


