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Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht

Jaargang 1 - nummer 18  4 december 2004

De Opgang uit de hoogte
Door de innerlijke bewegingen der

barmhartigheid onzes Gods, met welke ons
bezocht heeft de Opgang uit de hoogte.

Lukas 1 : 78

Met ontboeide mond zong Zacharias zijn lof- voeten te richten op de weg des vredes.” Wie be-
lied bij de wieg van de kleine Johannes. Toch schenen wordt door de Opgang uit de hoogte en
was zijn zoon, hoe merkwaardig ook, niet het beweldadigd wordt met de barmhartigheid van
hoofdonderwerp van zijn zang. Zacharias zag, God, blijft niet neerzitten als weleer in de duister-
vervuld met de Heilige Geest, op de Zoon van nis, maar staat op en bewandelt de weg des vredes.
God, Wiens komst aanstaande was en Wiens De Heere bekwaamt daartoe, geeft lust daarvoor,
wegbereider Johannes zou zijn. Hij noemde die schenkt leiding daarbij. Van nature zijn ons hart en
Zoon van de Allerhoogste “de Opgang uit de leven vol onvrede; de diepste oorzaak is, dat wij

hoogte”. Daarmee sloot hij bij de profeten aan. God kwijt zijn. Maar het wordt anders, als het
Bíleam had immers gesproken van de Ster, Die zou Licht der wereld ons bestraalt. Aan bestrijding van
opgaan in Jakob en Maleáchi had erop gewezen, de vrede, die alle verstand te boven gaat, is geen
dat de Zon der gerechtigheid zou opgaan. gebrek. Niettemin bewaart de Heere de vrede in

Voor wie zou dit tot winst zijn? Zacharias wist Zijn volk en Zijn volk in de vrede. “Hij is onze
het wel: “Om te verschijnen aan degenen, die geze- Vrede”, zo wordt dan geroemd; van allen en alles
ten zijn in duisternis en schaduw des doods.” Ach, wordt dan afgezien, om alleen te letten op de
sinds de mens uit het paradijs, Gods levens- en barmhartigheid van God, die de Opgang uit de
lichthof, verdreven werd, is de donkerte in hem en hoogte beschikte. Maar weet dan ook, dat u buiten
om hem neergestreken. Gelukkig, wanneer wij door Immanuël geen vrede zult vinden, noch voor deze
de onderwijzing van de Geest leren belijden, dat wij wereld, noch voor de toekomende. Leer daarom
het levenslicht missen. Gelukkig, wanneer wij, dood- uw duisternis erkennen en betreuren en de handen
gewerkt, erkennen, dat wij onszelf niet kunnen hel- strekken naar het verlossende Licht.
pen en dat er van de aarde geen redding te wachten
is. Dan mag het gebeuren, dat naar de Opgang uit Wijlen Ds. E. van Meer
de hoogte wordt omgezien. “Uit de hoogte.” Ja,
alleen daar vandaan kan verlossing komen voor
hen, die hulpeloos en bevreesd zijn neergezeten en
geen stap meer zonder Gods licht durven zetten.

Wat brengt de Christus voor Zijn volk mee? Ook
op deze vraag geeft Zacharias ons het antwoord:
“De innerlijke bewegingen der barmhartigheid on-
zes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang
uit de hoogte.” Gewaagde de profeet Jeremía er-
van, dat Gods ingewanden rommelen van barmhar-
tigheid, het Kind van Bethlehem heeft deze betui-
ging op het heerlijkst bevestigd. Het hart, het bin-
nenste van de Allerhoogste is vervuld van barmhar-
tigheid. Maar dit wordt alleen ontdekt door hen,
die eerst voor Gods recht kwamen te bukken en te
buigen. Hoe goed en zoet is de genade voor een
ieder, die mag verstaan dat de Losser, de Goël, aan
Gods recht genoegdoening gaf en dat daarom de
barmhartigheid onbelemmerd kan uitvloeien tot
allen, die bij die Borg door het geloof mogen schui-
len.

En wat zal van dit alles het vruchtgevolg zijn?
Nogmaals luisteren we naar Zacharias. “Om onze

De koude winter

De winter is zo dikwijls guur en koud.
’t Wordt nauw’lijks licht in deze korte dagen.
De bomen schijnen dor als kachelhout,
niet meer in staat om nieuwe vrucht te dragen.

Het mooie bos lijkt nu een eenzaam woud,
waar overal gevaren ons belagen.
We voelen ons vaak eenzaam en benauwd
en zijn geneigd onszelf te gaan beklagen.

Gelukkig als het Licht ons gaat verlichten;
als Hij, voor Wie de duisternis moet zwichten,
door Woord en Geest schijnt in ons zondig hart.

Hij geev’ ons ’t oog op Hem alléén te richten.
Hij giet zelfs in de bangste tijdsgewrichten
Zijn balsem helend in de felste smart.

Christien de Priester
De enige Toevlucht
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:30 uur Ds. A.J. Schalkoort (Lunteren)
5 december Voorzang: Ps. 66 : 2

14:30 uur Ds. W.L. Smelt (Stellendam)
Voorzang: Ps. 67 : 1 + 3

Collecten: 1. Stichting Predikantstraktementen voor Nederlandse Hervormde
Gemeenten in hersteld verband

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

zondag 8:30 uur Ds. W. Groenenboom (Waardenburg)
12 december Voorzang: Ps. 68 : 2

14:30 uur Ds. W.J. Teunissen (Melissant)
Voorzang: Ps. 69 : 7 + 14

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 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

Er is op dit moment maar heel weinig letterlijk Parkeren
te melden vanaf de bestuurstafel. Om verschil- Het is bekend dat de parkeerruimte in de directe
lende redenen zijn we als bestuur nog niet in omgeving van het kerkgebouw aan de Noordersin-
vergadering bijeen geweest, al loopt alles ge- gel erg beperkt is. Gelukkig heeft dat tot op heden
lukkig wel door. We zien, na het positieve be- geen problemen opgeroepen. Er zijn voor zover
richt over de komende ambtsdragersverkiezin- ons bekend geen klachten van overlast binnengeko-
gen, uit naar het gesprek met de visitatoren dat men. Toch vragen we een moment uw aandacht
binnenkort zal plaatsvinden. voor dit onderwerp. U weet waarschijnlijk dat er

Bestuur validen-)parkeerplaats is aangewezen. Dit is al jaren
In de vorige Reformatief hebben we u be- het geval en is door de Oud Gereformeerde Ge-

richt dat ons bestuurslid P.A. Klop om gezond- meente zo geregeld. Aangezien het voorkomt dat
heidsredenen zijn bestuursfunctie tijdelijk moest onze gastpredikanten ook moeilijk hun auto kun-
neerleggen. Vlak voor het sluiten van de kopij nen parkeren, willen wij u vragen deze parkeer-

van deze Reformatief ontvingen we helaas het be- plaats vrij te houden, zodat we die plaats kunnen
richt dat hij op medisch advies en na langdurig reserveren voor onze gastpredikant. We rekenen op
overwegen besloten heeft zijn functie definitief neer uw medewerking in deze en vertrouwen erop dat
te leggen. We betreuren het feit dat onze broeder dit voor niemand een probleem zal vormen.
deze stap heeft moeten nemen. Vanaf deze plaats
willen we ook onze dank en waardering uitspreken Gemeente in wording
voor hetgeen hij heeft verricht binnen onze ge- Van Ds. K. Klopstra, als visitator van de Classis
meente. De Heere zij hem en allen die bij hem ho- West, hebben we inmiddels bericht ontvangen dat
ren nabij en goed. Dat het ook ervaren mag wor- hij ons als bestuur op D.V. 14 december wil ont-
den wat de psalmdichter schrijft: “God is ons een moeten. Het is de bedoeling dat dan de te volgen
Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden procedure met betrekking tot de verkiezing van
een Hulp in benauwdheden.” Als bestuur zullen we ambtsdragers wordt doorgenomen, vastgesteld en
nu bezien hoe we de vrijgevallen taken verder in werking gezet. We zullen u zo goed als mogelijk
zullen invullen. Nadere berichten hierover zullen is van één en ander op de hoogte houden.
volgen.

direct naast het kerkgebouw een gereserveerde (in-
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 Mentor woensdag 8 december

Zoals we in de vorige Reformatief al vermeld- 18:30  Kinderclub
den, is Ds. C.M. Visser van Boven-Hardinxveld
onze mentor. Om echter onnodige drukte bij Ds.
Visser te voorkomen, wordt u dringend verzocht in
het geval u pastorale hulp behoeft hiervoor niet
naar Ds. Visser te bellen, maar dit te melden bij uw
contactpersoon binnen het bestuur. Wie dat is,
staat vermeld in de uitnodiging die u kreeg voor de
informatieavond van 22 september j.l. Dit is ook
het bestuurslid dat bij u op huisbezoek komt. Van-
uit het bestuur zal daarna actie worden onderno-
men voor het verkrijgen van de gewenste pastorale
zorg. Het is dus duidelijk niet de bedoeling dat u
voor pastorale hulp zélf contact opneemt met Ds.
Visser.

Bijbellezing
We herinneren nogmaals aan de bijbellezing op

22 december. Ds. Van Estrik hoopt dan voor de
derde keer een bijbellezing te verzorgen. Ten op-
zichte van de voorgaande keren willen we de orga-
nisatie iets wijzigen. Er zal nu geen pauze worden
gehouden. Wel zal er vóór de aanvang van de
bijbellezing gelegenheid zijn om elkaar te ontmoe-
ten en koffie te drinken.

1  Kerstdage

Op 1  Kerstdag, D.V. zaterdag 25 december, zale

de kinderclub gezamenlijk met de kinderen van de
Oud Gereformeerde Gemeente een kerstviering
houden. De aanvang is om 16:00 uur, en u wordt
hiervoor alvast hartelijk uitgenodigd. Voor de goe-
de orde vermelden we nog dat dit géén kerkdienst
is. In verband met deze gezamenlijke kerstviering
zal onze tweede samenkomst op 1  Kerstdag ome

half twee beginnen. �

Overleden
Donderdag 25 november is in Salem, op de

leeftijd van 93 jaar, overleden Jaapje de
Koning. Zij is nooit getrouwd geweest en heeft
lang met haar zuster gewoond, die in 1976 is
overleden. Voor ze naar Ridderkerk verhuisde,
heeft ze in De Kleine Waal gewoond en nog

gedurende zeven maanden in De Wieken. De laat-
ste twee jaar genoot zij een liefdevolle verzorging
in verpleeghuis Salem te Ridderkerk. Zo ging op-
nieuw een gemeentelid van ons heen. Zij mocht
een gezegende hoge leeftijd bereiken, maar nu is zij
niet meer. Weer is de roepstem onder ons uitge-
gaan, dat het ook onder ons nog mag leiden tot
waarachtige bekering. We condoleren de achterblij-
vende familieleden en denken dan in het bijzonder
aan de fam. Bezemer (Beukmolen) die altijd erg
veel zorg aan tante Jaapje heeft mogen en kunnen
besteden. De bijzetting in het familiegraf op de

donderdag 9 december
18:30 en 19:30  Catechisaties

donderdag 16 december
18:30 en 19:30  Catechisaties

maandag 20 december
18:30  Kinderclub

woensdag 22 december
20:00  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

begraafplaats aan de Adm. de Ruyterweg heeft
afgelopen dinsdag, 30 november, plaatsgevonden
na een rouwdienst die werd geleid door Ds. H.J.
Stoutjesdijk (Salem).

Onze zieken
Mevr. R. Vink – van der Want (Potgieterstraat

17) is erg onverwacht korte tijd in het ziekenhuis
opgenomen geweest in verband met een behande-
ling die zij moest ondergaan. Vorige week zaterdag
kwam zij weer thuis. Gelukkig kan zij nu weer de
zorg voor haar gezin op zich nemen. Tot hiertoe
heeft de Heere alles nog wel willen maken. We
zeggen het de Spreukendichter na: “Vertrouw op
de Heere met uw ganse hart.”

Verhuisd
Maandag 22 november verhuisde de fam. De

Jager – Riphagen van Const. Huijgenslaan 209
naar Bleskensgraaf. Zij kregen een kamer in Graaf-
zicht toegewezen. Lichamelijke omstandigheden
maakten deze verhuizing noodzakelijk. Al op hoge
leeftijd gekomen en dan nog verhuizen is geen klei-
nigheid. Het brengt de nodige drukte met zich
mee, maar ook de nodige emoties. We hopen dat
u snel weer wat op orde mag komen in Bleskens-
graaf en we wensen u van harte nog een goede tijd
aldaar toe. De Heere is niet aan tijd of plaats ge-
bonden. Hij schenke u Zijn zegen bij het klimmen
der jaren. De fam. De Jager blijft met ons mee-
leven, onder meer via de kerktelefoon, en blijft bij
ons ingeschreven in verband met het feit dat in
Bleskensgraaf geen Hersteld Hervormde gemeente
bestaat. Hun nieuwe adres is geworden: Woon- en
zorgcentrum Graafzicht, Kerkstraat 1, kamer 015,
2971 AJ Bleskensgraaf.
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Tenslotte
We zijn de adventstijd inmiddels binnengegaan.

In de winkels is het al enige tijd zichtbaar dat de
kerstdagen eraan komen. Was het voorheen pas na
het kinderfeest dat de winkels zich opmaakten, het
lijkt nu allemaal wat vroeger te moeten. De (com-
merciële) bedoeling is wel duidelijk lijkt ons. Moe-
ten we niet constateren dat dit ook een teken is
van de ontkerstening van het Kerstfeest? Hoewel
de middenstand ons mogelijk anders wil doen gelo-
ven, heeft het op deze manier oproepen van een
kerstsfeer weinig van doen met advent. In de predi-
king zullen we deze weken wél worden bepaald bij
de herdenking van de komst van Christus naar
deze wereld. De vraag die we elkaar dan ook mo-
gen stellen is: “Zien wij ook uit naar Zijn (weder-)
komst?” �

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

10 november:
ZOA Vluchtelingenzorg e 267,37
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 529,75

14 november:
VBOK e 262,95
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 280,80

17 november:
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 80,50

21 november:
Gereformeerde Bijbelstichting e 210,49
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 335,53

Tevens ontvangen op huisbezoek door H. Wijgerse
e 20,– en e 50,– voor de Hersteld Hervormde
Evangelisatie Eben-Haëzer i.o., waarvoor onze har-
telijke dank. �

*

(Familiebericht)

“De Heere is mijn Herder”

Rustig en kalm is, in het vertrouwen op haar
Heere en Heiland, van ons heengegaan mijn gelief-
de zuster, schoonzuster en onze tante en oud-tante

JAAPJE DE KONING

in de leeftijd van 93 jaar.

Wij zijn dankbaar voor de zeer liefdevolle verzor-
ging, welke zij in verpleeghuis “Salem” heeft mogen
ontvangen.
De Heere vergelde u voor uw werken;
“want wat gij aan Mijn minste broeders gedaan
hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

W. Rietveld – de Koning

L. de Koning – Krijgsman

Ans en Hans

en verdere familie

Ridderkerk, 25 november 2004
Verpleeghuis “Salem”

Correspondentie-adres:
Fam. J. Bezemer – Rietveld
Beukmolen 46
3352 AD Papendrecht

De begrafenis heeft dinsdag 30 november plaatsge-
vonden op de begraafplaats te Papendrecht.

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. �


