Kontaktblad

43e Jaargang nr. 3 – november & december2017
Onze diensten worden gehouden in:
Chr. Gereformeerde Kerk Veendam
Dr. A. Kuyperstraat 46
9645 AR Veendam

Voorganger
H. Jonker
Kerkstraat 97
9649 GP Muntendam
Inhoudsopgave

Giften

Ter overdenking: “Ik zal U loven met mijn
gehele hart, ik zal U Psalmzingen” Pag. 3/4
Loflied

Pag. 4

Uw Schepping

Pag. 5

Mededelingen

Pag. 6

Giften voor het
Kontaktblad of de
Gemeente kunnen
overgemaakt worden op
bankrekeningnummer:
NL16ABNA0572168934
t.n.v. REGVeendam

Zonsondergang

Pag. 6

Correspondentieadres

Rooster & Spreuk

Pag. 7

In Memoriam Cornelius de Boer

Pag. 8

De weg door de woestijn Sin

Pag. 9/10

Kerkstraat 97
9649 GP Muntendam
0598-614732
Internet:
www.REGVeendam.nl

Disclaimer
De redactie kan uw aangeleverde tekst inkorten en/of redigeren, of niet opnemen.

Ter overdenking

“Ik zal U loven met mijn gehele hart, ik zal U
Psalmzingen”
In de psalmen kunnen we onder meer lezen
hoe de dichter over de Wet denkt.

Hij vraagt de Heer om wijsheid, om opening
van de woorden, om leiding voor zijn
levensweg. Hij vraagt en doet tevens een belofte: “Heer, leer mij de weg Uwer
inzettingen kennen, en ik zal hem houden ten einde toe.”
Hij somt hier een aantal dingen op: “leer mij Uw weg, geef mij verstand en wijsheid,
doe mij op Uw pad treden, neig mijn hart tot Uw getuigenis, wendt mijn ogen af, maak
mij levend en wendt mijn smaadheid af.”
Vaak beroemen we ons op de Wet, het houden ervan en het getuigen
hiervan. Het kennen van de Wet of het beleven hiervan maakt echter een
groot verschil. Door sleur of overlevering kunnen we geloven, door
volgzaam de ouders te volgen kun je ook geloven, maar is dit wel levend
geloven?
Niet de sabbat houden is alleen zaligmakend, niet je afzonderen op deze
dag brengt ons in de hemel, het is het “levend” geloof in al zijn facetten,
dat ons nader tot God brengt.
Als onderdeel van de schepping en door God als rustdag, geheiligd en
gezegend, is de Sabbat desondanks een groot struikelpunt voor velen, maar
toch is het een onderdeel van het geloof.
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Vele dingen zijn ondanks het geloof en de vele Bijbelstudies nog verborgen,
maar daarom mogen we met de dichter van deze psalm meebidden: “leer mij
nog meer van Uw weg, geef mij verstand en ik zal Uw Wet nog meer houden, want ik
heb lust in dezelve, dat is niet dood naar de letter, maar levend naar Zijn Woord.
Hij smeekt God om zijn ogen van de ijdelheden af te wenden, om een
bevestiging van Gods toezegging om vrede, ook vrede voor het geloof in
ons hart.
Een voorbeeld van leven naar de letter vinden we terug in het verhaal van
de rijke jongeling. Volgens hem had hij geleefd zoals het zou moeten zijn,
hij had zich aan de Wet gehouden, had naar zijn denken alles vervuld, was
overtuigd van het goede van wat hij wel allemaal wel niet had gedaan, maar
een ding ontbrak er, de liefde was niet volledig. Jezus attendeerde hem
hierop: “verkoop alles wat je hebt, geef de opbrengst aan de armen, dan krijg je een schat
in de hemel.”

Dat is leven naar Gods Geest, gelovig leven naar Zijn Woord en een
begeerte hebben nog meer van Hem te leren. Dan is Gods Woord een lamp
voor mijn voet en een licht op ons pad. De wet is niet tot verduistering
maar tot verlichting. Zo gelovend mogen we met David zeggen: “Ik zal U
loven met mijn gehele hart, ik zal U Psalmzingen.”

Loflied
Zing een loflied voor God de Heer
En prijs Hem elke nieuwe morgen
Want Hij blijft voor ons zorgen
Zijn goedheid keert steeds weer
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Uw Schepping

In duizend vogelzangen
hoorde ik Uw stem vanmorgen
mocht ik de dag ontvangen
na nachtrust vrij van zorgen
weer genieten op Uw aarde
op een dag vol stralende zon
in dank dat U mij bewaarde
zodat ik U weer prijzen kon
Heer deze dag wilt U weer geven
als een groot hemels present
mag ik weer in Uw genade leven
in zekerheid dat U bij mij bent
zoals de vogels zingen hier op aarde
bij het krieken van Uw zon
bevestigt U ook vandaag de waarde
toen deze stralende dag begon.
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Mededelingen uit de Ré
Evangelische Gemeente Veendam
Volgende editie
De volgende editie van het Kontaktblad verschijnt eind
december 2017.
Deadline voor het aanleveren van kopij is:
vrijdag 15 december 2017.
U kunt dit sturen naar ons correspondentieadres.
Financiën
Langs deze weg bedanken wij U weer voor de ontvangen giften.
Nieuwe huisvesting!!
Vanaf 7 oktober ’17 worden onze diensten gehouden in de Chr. Geref.
Kerk, dr. A. Kuyperstraat 46 te Veendam.
Zonsondergang

Vrijdag 3 nov. 17.07 uur
Vrijdag 10 nov. 16.55 uur
Vrijdag 17 nov. 16.45 uur
Vrijdag 24 nov. 16.37 uur

Sabbat 4 nov. 17.05 uur
Sabbat 11 nov. 16.53 uur
Sabbat 18 nov. 16.44 uur
Sabbat 25 nov. 16.36 uur

Vrijdag 1 dec. 16.31 uur
Vrijdag 8 dec. 16.27 uur
Vrijdag 15 dec. 16.27 uur
Vrijdag 22 dec. 16.29 uur
Vrijdag 29 dec. 16.35 uur

Sabbat 2 dec. 16.30 uur
Sabbat 9 dec. 16.27 uur
Sabbat 16 dec. 16.27 uur
Sabbat 23 dec. 16.30 uur
Sabbat 30 dec. 16.36 uur
Pag. 6

Rooster voor de maanden november en
december 2017

Sabbat

4 november

Themadienst

Sabbat

11 november

Bijbelstudie H. Jonker

Sabbat

18 november

Bijbelstudie

Sabbat

25 november

Prediking H. Jonker

Sabbat

2 december

Themadienst

Sabbat

9 december

Bijbelstudie H. Jonker

Sabbat

16 december

Bijbelstudie

Sabbat

23 december

Bijbelstudie

Sabbat

30 december

Oudejaarsdienst H. Jonker

Wijzigingen voorbehouden!

Spreuk
“want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here,
wandelt als kinderen des lichts.”
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In Memoriam
Medio oktober bereikte ons het verdrietige bericht dat onze broeder
Cornelius de Boer uit Veendam was overleden. Cornelius was een
trouw lid en bezoeker van onze gemeente.
Dat God de familie en de gemeente rijkelijk troost in dit verlies.

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb
het geloof behouden (2 Tim. 4 vers 7)
Op Zijn tijd heeft de Heer tot Zich genomen

Cornelius Jan de Boer
14 juni 1924

11 oktober 2017

Muntendam

Veendam

Wij hebben hem in besloten kring naar z’n laatste rustplaats gebracht.

De weg door de woestijn Sin

Er was grote onenigheid tussen het volk en Mozes. Ze
waren in Elim, een rustoord met 70 palmbomen, hier
was verkwikking en water, een verademing na die lange
reis.
Voor hen lag de weg naar de Sinaï, dwars door de
woestijn Sin.
Daar was het dor en droog, onvruchtbaar, verlaten,
doods, eenzaam en leeg, hier en daar distels en doornen, maar ook de hitte
en de kou.
Morgen zal die heerlijkheid van God op die berg zijn, daar zou een plechtig
verbond worden gesloten tussen God en Zijn volk. “Maar wil ik wel door die
woestijn?” We hebben het hier goed en wil ik die ontberingen wel ondergaan?
Lopen in die hitte en ’s nachts die kou!
Maar wat had Mozes nog maar eens gezegd? “Morgen, ja morgen zullen we die
heerlijkheid van God zien.”

Van Elim naar de berg Sinaï, maar dan wel door de woestijn Sin. Ze staan
voor de keuze: hier blijven in die verkwikkende koelte of naar die berg van
Gods heerlijkheid, maar dan wel met vele uren van beproeving, een hete
zon, brandend zand en nog veel meer ongemakken.
Welke keuze maken we? Vandaag nog geen heerlijkheid, we moeten alleen
de keuze maken: gaan of niet! Het is het beeld van ons allen, onze
toekomstige wegen zijn ons niet bekend. Wel weten we dat op die weg naar
God, al vele voetstappen liggen van hen die ons al zijn voorgegaan.
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Die weg door de Sin kan ons louteren en zuiveren, we mogen tot inkeer
komen, met jezelf, met de Gemeente, met God. Er is daar geen wereldse
afleiding.
Morgen, ja morgen, dan zullen we de heerlijkheid van God zien!
Paulus ondersteunt ons op die reis naar Gods heerlijkheid. Hij ondersteunt
ons op de levensreis als volgt: “daarom vermaant elkaar, bidt voor degenen die voor
jullie werken, die de Gemeente willen uitdragen, heb liefde onder elkaar, vertroost de
zachtmoedigen, ondersteunt de zwakken, zie in iedereen het goede en vergeldt geen kwaad
voor kwaad.”
“Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt God in alles, blus de Geest niet
uit en veracht de profetie niet.”
En tenslotte: “beproeft alle dingen, behoudt het goede.”

Wanneer is het voor ons dan morgen? De nieuwe morgen kan elk moment
zijn, we zijn soms dagjesmensen. Laten we daarom knielen en onze zonden
belijden voor de Heer. Zo mogen we vanuit een oprecht hart met Hem
spreken.
Morgen is dan alles voorbij, we zullen de Heer zien in al Zijn heerlijkheid,
we mogen onze geliefden terugzien. En in die afwachting krijgen we rust in
onze ziel en in die rust mogen we ook onze handen vouwen, voor de komen
dagen en nachten totdat die eeuwige morgen aanbreekt.
Want dan, ja dan, zullen we de heerlijkheid Gods zien.
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Ré Evangelische Gemeente Veendam
Op 31 mei 1935 vond de officiële stichting van de Ré Evangelische Gemeente plaats. De naam
Ré Evangelische Gemeente geeft duidelijk de bedoeling van de gemeente weer: “het teruggaan
naar het reine evangelie.” Met als doel de bijbel alleen te gebruiken, zonder menselijke
bijvoegselen.

Geloofsbelijdenis
Op grond van de Godsopenbaring in de Natuur en Schriftuur geloven wij, dat de Bijbel
(Heilige Schrift) de EENIGE, VOLMAAKTE Richtsnoer voor het geloofsleven is en dat in
dit Boek der Waarheid VOLKOMEN door God het verlossingsplan en de Weg der zaligheid
is geopenbaard (Joh. 7:38).
Op grond van dit Boek der Waarheid geloven wij:
a. In God den Vader; in Jezus Christus Zijnen Zoon, die de Schepper en
Onderhouder is en in den Heiligen Geest (Joh. 16:13);
b. Dat we ons bewust moeten zijn van het kindschap Gods door de wedergeboorte des
harten en de vergiffenis onzer zonden (Joh. 1:9);
c. In de persoonlijke wederkomst van Christus (Hand. 1:11, Matth. 24:42);
d. Dat de Here een geheiligd leven van ons vraagt;
e. Dat de Wet des Heren (10 geboden) voor alle tijden en voor alle mensen bindend is (Pred.
12:13);
f. Dat de Overheid Gods dienares is, tot bescherming der goeden en tot straf
der bozen en dat wij haar gehoorzaamheid verschuldigd zijn, echter met
dien verstande, dat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen (Rom. 13:1-7,
Hand. 5:29);
g. Dat wij niet meedoen aan daden van geweld en bloedvergieten (Ex. 20:13);
h. Dat wij geen verbond met de wereld aangaan en geen politieke plannen huldigen (Joh.
18:36, 2 Cor. 6:14);
i. Dat wij ons houden aan de minimumeis inzake het spijsverbod door den Heiligen Geest
zelven vastgelegd: “Onthouding van afgodenoffer, bloed en van het verstikte” (Hand.
15:29);
j. Dat door de opstanding der doden de in Christus ontslapenen met onsterfelijkheid zullen
worden bekleed (1 Thess. 4:13-16);
k. Dat het iemands vrijwillige keuze moet zijn door den doop een zichtbaar verbond met
Jezus te sluiten en dat dit de toetrede en instemming der geloofsbelijdenis betekent (1
Petr. 3:21);
l. Dat alle leden der gemeente geroepen zijn ter gedachtenis van het lijden en sterven van
Christus, gemeenschappelijk het Heilig Avondmaal te vieren voorafgegaan door de
voetwassing, zo menigmaal de gemeente het goed oordeelt en de omstandigheden het
toelaten (Joh. 13, 1 Cor. 11:23-26)
m. Dat de gemeente des Heren wordt gevormd door hen, die deze belijdenis uitspreken met
woord en daad en wij ons vrijwillig laten vermanen, bij aldien wij vallen in zonden van
leer en leven (Matth. 16:18 en 18:15-17).

Elke Sabbat samenkomsten
Aanvang: 10.30 uur

Na afloop van de dienst is er tijd voor een kopje koffie
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