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Jaargang 2 - nummer 1  14 januari 2005

Uit genade zalig
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof;

en dat niet uit u, het is Gods gave.
Efeze 2 : 8

Als we deze overdenking beginnen met u de pen in de zee van eeuwige vergetelheid. Zalig zijn,
vraag te stellen: “Wilt u zalig worden?” dan dat geldt een aan zichzelf ontdekte zondaar die
verwachten we eigenlijk niet dat iemand van zich, tot eigen verbazing, terug mag vinden in de
ons deze belangrijke vraag met “nee” zou be- armen van de Heere. Dan is de hemelhoge schuld
antwoorden. Ook al hebben we er nog zo op en het oordeel van de Heere dat op je ligt, wegge-
los geleefd, zalig worden willen we allemaal. nomen. Dan mag het gezongen worden: “Welzalig
Ook als we een nauwgezet leven leiden of als hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf
we komen te liggen op ons sterfbed. Welk voor eeuwig is ontheven.” Wie zal kunnen uitspre-

mens wil niet zalig worden? Welk mens zou niet ken wat het is om zalig te zijn? De eeuwigheid is
graag naar de hemel willen? ervoor nodig om dat ten volle te doorleven.

En soms kan die vraag ons klemmen: waar voert Maar de vraag mag gesteld worden hoe de Efe-
de levensreis mij heen, waar leef ik eigenlijk voor? ziërs zalig zijn geworden. Nu, de apostel Paulus be-
Die vraag kan ons bezighouden als we geroepen schrijft hun leven vóór de radicale verandering van
zijn om te staan bij het open graf van een geliefde rampzaligheid naar zaligheid, als een leven zonder
die de Heere kwam weg te nemen. Dan kan de de Heere. Hij schrijft dat ze eertijds waren zonder
vraag door de ziel gaan: waar zou de overledene God in deze wereld, en zo geen hoop hebbende.
zijn? Maar ook: waar zal ik toch zijn als ik de laat- Geen hoop hebbende als uitzicht op en als ver-
ste adem uitblaas? Laat deze belangrijke vraag ons wachting van een zalig sterven. Wat leefden de
dan maar in de klem mogen brengen. Laat ze een Efeziërs vóór hun bekering op een oneindige af-
middel mogen zijn in de hand des Heeren om ons stand van de Heere. Maar ze hadden er geen ver-
stil te zetten. Want achter de donkere poort van de driet over. Ze misten de Heere en ze konden Hem
dood kunnen ons twee zaken wachten: of de zaak missen. Ze reisden naar dood, graf en eeuwigheid
van de zaligheid of de zaak van de rampzaligheid. zonder de Heere.

Daarom: wie wil er niet zalig worden? En toch En wij? Wordt ons hier ons portret voorgehou-
is het eigenlijk een verkeerde vraag als we het el- den en ons beeld getekend? Een beeld waarin we
kaar voorhouden: “Wilt u zalig worden?” Met na- onszelf dienen te herkennen? Maar ook een beeld
me is deze vraag onjuist als we ze bezien in het dat zegt, dat de Heere ons, zondige mensen, nog
licht van onze tekst. Want in onze tekst heeft de de zaligheid in Christus Jezus laat verkondigen. Die
Heilige Geest, bij monde van de apostel Paulus, het zaligheid, die de enige reddingskracht is in leven en
niet over het zalig worden, maar over het zalig zijn. in sterven. Die zaligheid, waarin Gods kinderen
Want het eigenlijke probleem in deze is: een mens steeds weer, in alle moeite en verdriet, de Heere
wil wel zalig worden, maar een mens wil niet zalig Zelf overhouden. Die zaligheid waarin de Heere
zijn. Ook rijst meteen de vraag wat het “zalig zijn” het aan de Zijnen vraagt bij het verdrietige gemis
betekent. van een geliefde: “Ben Ik u niet beter dan tien zo-

In het Grieks staat een woord dat betekent: vol nen?” En als dat beleefd mag worden, wat wordt
zijn van de Heere. En zo: vol zijn van geluk. Heel dan het lijden licht. Dan worden de tranen door de
eenvoudig gezegd: dan is er niets meer tussen de Heere in Zijn fles vergaard. En dan weten ze het:
Heere en de ziel. Dan is de Heere niet meer ver- zo is God de Rotssteen van mijn hart en mijn Deel
toornd op ons. Dan mag zo’n mens het weten dat in eeuwigheid. In die zaligheid is de Heere alles. In
de Heere voor hem de zonde en de schuld heeft die zaligheid verliest de wereld haar bedrieglijke
weggedaan. Dan heeft zo’n mens dat zelf uit Zijn glans. En hier beneden mag de Kerk al weten van
mond gehoord. Dan is de schuld uitgedelgd. Dan die zaligheid. De zaligheid is er! Hier en nu. De za-
mag er geluk zijn in de gerechtvaardigde ziel. Dan ligheid is er als een genadebezit van de Kerk. En
mag de Heere er Zelf in Christus zijn, door de eeu- niemand die ze dat bezit kan afnemen. De duivel
wige inwoning van de Heilige Geest. Zij hebben niet. De wereld niet. Hun eigen vlees niet.
het van de Heere Zelf gehoord, als een persoonlij- Hoe word ik dan zalig? Rome zegt: door te han-
ke genade, dat Hij al hun zonden heeft weggewor- delen volgens de leuze “ik doe mijn best en de
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:30 uur Ds. H. Verheul (Amersfoort)
16 januari Voorzang: Ps. 80 : 11

14:30 uur Kand. Joh. Fekkes (Nijkerk)
Voorzang: Ps. 81 : 2 + 4

Collecten: 1. Stichting Kom Over En Help, project “Winterhulp Oost-Europa”
(hulp aan mensen die met een lege maag bij een koude kachel
moeten zitten)

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

zondag 8:30 uur Ds. J. Kot (Borssele)
23 januari Voorzang: Ps. 82 : 1

14:30 uur Kand. W.M. van der Linden (Ridderkerk)
Voorzang: Ps. 83 : 1 + 10

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

zondag 8:30 uur Ds. J.J. Roodsant (Dirksland)
30 januari Voorzang: Ps. 84 : 1

14:30 uur Ds. A. de Groot (Numansdorp)
Voorzang: Ps. 85 : 1 + 3

Collecten: 1. Stichting Ontmoeting  (Christelijke hulp aan dak- en thuislozen)
2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

Heere doet de rest.” Maar dat is niet alleen het van de Heere te blussen. Er is genade verworven.
vergif van Rome, maar ook het sluipend vergif van Genade die de hemel opent. Genade, rijk en vrij!
de Arminianen. Deze leren dat een mens wat aan Het voorhangsel is gescheurd. Nu kan de Heere
de zaligheid kan toedoen. Maar kerk van Rome, het zeggen tot verbroken zondaren: “Ik zal niet
maar Arminianen: kan de Heere de zaligheid van meer op u toornen, en Ik zal u niet meer schel-
een zondaar niet alleen af? Denken jullie dan ook den.”
niet veel te klein van de Heere? Wat heeft Luther Hoe kom ik nu aan die genade? Onze tekst zegt
niet geprobeerd om de zaligheid te verdienen. het: door het geloof. En het geloof is de lege bede-
Maar deze reformator ging, in het denkbeeld dat laarshand die de Heere kan en zal vullen. Door het
hij zelf de zaligheid moest verdienen, op een dood- geloof. Het geloof, dat een gave van de Heere is.
lopende weg. Daar kwam hij pas achter, toen hij Zijn eerkroon op het heerlijke werk van de weder-
op deze heilloze weg, een dodenweg eigenlijk, met geboorte. Dat geloof dat de schuld van de zonde
zichzelf vastliep. Toen dat gebeurd was, mocht hij beaamt en het offer van de Heere Jezus Christus
leren dat er maar één weg is om zalig te worden: lieflijk omhelst. En wie in Hem gelooft, is zalig, uit
de weg van de genade. genade. Want wie geloven mag, is door de Heere

Zo zal het alleen genade zijn, als een mens zalig als een parel ingevoegd in de Middelaarskroon van
wordt. Maar wie roepen er nu om die genade? Die Jezus Christus. En om dat geloof mogen we vra-
het van de Heere moesten verliezen. Hebben wij gen. Om dat geloof mogen we bedelen door als
het zo al van de Heere moeten verliezen? Hebben een arme zondaar te gaan liggen voor de hemel-
wij het al moeten toegeven: met al mijn ongerech- poort. Wees dan maar een bedelaar aan de troon
tigheden ben ik niet meer dan een arme en verlo- der genade. Een bedelaar die de Heere en Zijn
ren zondaar. Als de Heere ons zover gebracht Christus niet kan missen. Wat erg om in ongeloof
heeft, dan leren we het inzien dat alleen het won- het bloed van Jezus Christus onrein te achten. Wat
der van vrije genade ons nog kan redden. Dan ko- heerlijk, wat eeuwig zalig, om je in geloof door het
men we erachter dat er bij de Heere voor zulken bloed van Christus besprenkeld te mogen weten.
nog genade is. Genade, rijk en vrij, om het bloed Dan hoort men der vromen tent weergalmen, van
van Golgotha. Genade, verworven door de Heere hulp en heil hen aangebracht. Zijn Naam ter eer.
Jezus Christus, Die de genade verdiend heeft door
met Zijn bloed het vuur van het geschonden recht (overgenomen uit De Vriend van oud en jong)
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De eerste Reformatief van het jaar 2005 ligt in- woensdag 19 januari
middels voor u. De Heere gaf het ons dat we 19:45  Bijbellezing Ds. J.W. van Estrik
weer een nieuw jaar binnen mochten gaan.
Wat kunnen we zo aan het begin van een
nieuw jaar onze gedachten en zorgen hebben.
We denken dan aan de ramp die Zuidoost-Azië
op tweede Kerstdag heeft getroffen. Vele vra-
gen kunnen ons bezighouden. Hoe zal het alle-
maal gaan in het komende jaar, in de wereld,
in de kerk, maar ook in ons persoonlijk leven?
Hoe klemmend kunnen deze vragen allemaal
op ons afkomen. Vergeten we dan ook niet de
allesomvattende levensvraag? Met de catechis-
mus mogen we het toch vragen: wat is uw eni-

ge troost?
We zijn dankbaar dat ook na nieuwjaar de zon-

dagse samenkomsten hun voortgang mogen hebben
en de kinderclub en catechisaties na een korte on-
derbreking weer mochten aanvangen. De Heere
schenke ons in het nieuwe jaar, persoonlijk en ker-
kelijk, Zijn onmisbare zegen.

Leerdiensten
U hebt begrepen dat we als bestuur de wens aan

onze gastpredikanten hebben geuit om regelmatig
een leerdienst te houden. We zijn dankbaar dat Ds.
A. Egas daar de eerste zondag van het nieuwe jaar
een begin mee heeft willen maken en voor ons
zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus heeft
willen behandelen. Ook Ds. A. de Groot heeft afge-
lopen zondag aan dit verzoek gehoor willen geven.
Omdat, zoals u weet, bij ons een grote verschei-
denheid aan gastpredikanten voorgaat, kunnen we
als bestuur echter niet garanderen dat elke gastpre-
dikant zich hierin kan of wil schikken. Het is dus
niet vanzelfsprekend dat er elke zondag een leer-
dienst zal zijn. We vragen daarvoor ook uw begrip.

Ambtsdragersverkiezingen
In de vorige Reformatief hebben we u al mogen

melden dat onder leiding en verantwoordelijkheid
van de classis ambtsdragersverkiezingen gehouden
zullen gaan worden. In verband hiermee wordt, op
verzoek van de classis, u hierbij het volgende mee-
gedeeld.

“Het moderamen van de classis West nodigt de
stemgerechtigde lidmaten uit om uiterlijk D.V. 22
januari 2005 één of meerdere aanbevelingen van
lidmaten, die naar hun mening voor verkiezing in
aanmerking komen, bij het moderamen in te die-
nen en zulks schriftelijk, ondertekend en voor elke
vacature afzonderlijk met de volgende vermelding.
Het betreft vier ouderlingen, die respectievelijk
vermeld dienen te worden als ouderling A, B, C en/
of D en drie diakenen, die respectievelijk vermeld
dienen te worden als diaken 1, 2 en/of 3. De lijst
met stemgerechtigde lidmaten ligt tot en met 22
januari ter inzage bij de secretaris, de heer W.P.

donderdag 20 januari
18:30 en 19:30  Catechisaties

dinsdag 25 januari
18:30  Kinderclub

donderdag 27 januari
18:30 en 19:30  Catechisaties

donderdag 3 februari
18:30 en 19:30  Catechisaties

Kooy, Heidezoom 34, 3355 SC Papendrecht. Bij
hem kunt u ook uw aanbevelingen inleveren. De
Heere schenke Zijn zegen hierover en geve ambts-
dragers in Zijn gunst.

Namens het moderamen van de classis West,
A.W. van Soest, scriba.”

Bijbellezingen
Met vreugde mogen wij u berichten dat in over-

leg met Ds. J.W. van Estrik inmiddels een aantal
data zijn vastgelegd waarop we als gemeente voor
een bijbellezing bijeen mogen komen. Het betreft
de volgende data: 19 januari, 9 februari, 2 maart
en 6 april. Ds. Van Estrik wil dan graag de brieven
uit de Openbaring aan Johannes met ons behande-
len. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

De eerstkomende bijbellezing zal dus D.V. ko-
mende woensdagavond 19 januari zijn. Vooraf,
vanaf 19:45 uur, is er gelegenheid om koffie te
drinken. Graag nodigen we iedereen van harte uit
om deze bijbellezing bij te wonen.

Verschijning Reformatief
In verband met de te houden ambtsdragersver-

kiezingen komende maand, verschijnt deze Refor-
matief, om de daarvoor geldende kerkordelijke ter-
mijnen te kunnen respecteren, één dag eerder dan
normaal. Om alle informatie rond deze komende
verkiezingen op een gepaste en kerkordelijk juiste
wijze te kunnen verstrekken, is besloten het vol-
gende nummer twee dagen later te laten verschij-
nen dan gebruikelijk, dus op D.V. 31 januari. �

Onze zieken
Dhr. J. Ooms werd nog vóór het nieuwe jaar

begon uit het ziekenhuis ontslagen en was weer
thuis op Westeind 194. Deze week moest hij
echter opnieuw worden opgenomen in het Alb.
Schweitzer Ziekenhuis lokatie Dordwijk (Afd.
D1, kamer 9, Postbus 444, 3300 AK Dor-
drecht). Wat een teleurstelling. Zo is er opnieuw
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veel zorg. De Heere zij u in alles nabij. Dat het on- 1 januari j.l. een plicht tot identificatie voor alle
der deze omstandigheden ook ervaren mag worden personen van 14 jaar en ouder van kracht is ge-
wat David zegt: “God is mijn Schild en Kracht.” worden. De tijd zal ons leren of de beoogde doel-

In hetzelfde ziekenhuis in Dordrecht is opgeno- stelling, een veiliger samenleving, door de invoe-
men geweest mevr. A. Maat – de Jager (Menno ter ring van deze maatregel ook werkelijk bereikt zal
Braakstraat 14). Daags voor oudejaarsdag heeft zij worden. Zijn we ver van de waarheid af als we
een operatie moeten ondergaan; vorige week stellen dat ook de invoering van deze maatregel di-
woensdag mocht zij weer naar huis. Dankbaarheid rect verband houdt met het meer en meer vervagen
is er voor wat de Heere zo nog werkte. Wel zal van normen en waarden in onze samenleving?
een lange tijd van herstel nodig zijn. Wij wensen u Zonder dat we voorbij willen gaan aan de ande-
toe dat u het in deze periode van rust en herstel re functies van de wet des Heeren, worden we ook
niet alleen mag weten met het verstand, maar ook op deze wijze bepaald bij het feit dat de wet die
beleven in het hart: “Het is God, Die mij met God ons in Zijn Woord geeft, onontbeerlijk is voor
kracht omgordt.” het op vreedzame wijze kunnen samenleven van

Tenslotte waarschuwt tegen het overtreden van de geboden
Dat het ingaan van een nieuw jaar ook de nodi- van de Heere, ook in ons eigen land is zichtbaar

ge veranderingen met zich mee kan brengen, zal u dat het verlaten van Gods geboden leidt tot allerlei
ook niet zijn ontgaan. Eén van de zaken die ons ontsporingen. Bij dit alles moesten we eraan den-
daarbij opvielen, is het feit dat er in ons land per ken dat niemand zich tegenover God behoeft te

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

25 december 2004:
Woord en Daad e 111,90
Hrst.Herv.Ev. Eben-Haëzer i.o. e 149,20

26 december:
Kosten winterwerk e 269,40
Hrst.Herv.Ev. Eben-Haëzer i.o. e 337,51

1 januari 2005:
Woord en Daad / ZOA (Azië) e 238,90
Hrst.Herv.Ev. Eben-Haëzer i.o. e 99,60

2 januari: de Stichting tot behoud van de Nederlandse
Woord en Daad / ZOA (Azië) e 1.371,06
Hrst.Herv.Ev. Eben-Haëzer i.o. e 296,04

De totaalopbrengst van de gehouden collecten op
1 en 2 januari voor Woord en Daad / ZOA (nood-
hulp na zeebeving Azië) van e 1.609,96 zal door
de Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer
i.o. worden aangevuld tot e 2.000,–. Tevens is uit
de eigen middelen nog een extra gift van e 750,–
gedaan aan de Stichting Predikantstraktementen
voor Nederlandse Hervormde Gemeenten in her-
steld verband.

Aan giften voor de Hersteld Hervormde Evange-
lisatie Eben-Haëzer i.o. zijn nog ontvangen op
huisbezoek door J.C. van Os e 50,– en door H.
Wijgerse e 20,– en e 50,–. De opbrengst van de
busjes bij de kerktelefoon bedroeg in het laatste
kwartaal van 2004 e 351,41. Tenslotte is voor het
beluisteren van CD-opnamen uit onze bibliotheek
een bedrag ontvangen van e 79,50. Voor al deze
giften onze hartelijke dank. �

mensen. Het is niet alleen het Woord dat ons

identificeren. Immers, Hij weet van ons. Hij kent
ons. Hij ziet en weet alle dingen, niet alleen al on-
ze werken, maar zelfs onze gedachten zijn voor
Hem niet verborgen.

Enerzijds kan dat voor ons een bedreiging vor-
men of ons angstig maken, anderzijds kan het ook
tot een rijke zegen zijn. Hoe rijk is het dan te mo-
gen weten dat Gods Woord behalve de wet, ons
ook het evangelie verkondigt. En dat evangelie van
vrije genade mag ons nog elke zondag met bevel
van geloof en bekering worden gepredikt. God
schenke ons een opmerkzaam hart en Zijn weder-
barende genade. �

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), 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. �


