Rondom het Woord
Op de Avondmaalszondag lezen we verder in het Johannes evangelie en wel in hoofdstuk 6.
We letten ’s morgens op de verzen 54 en 55 en ’s avonds letten we op het slot van dit
hoofdstuk.
Zondag 15 februari hopen gastpredikanten voor te gaan.
Avondmaal
In verband met het HA lazen we onderstaand citaat van Luther
De ene mens kan het hart van de andere mens niet kennen. Hij kan niet weten of iemand
gelooft of niet gelooft. Hoe kan ik weten of u gelooft of niet gelooft dat Christus in uw
plaats treedt en alles wat Hij heeft – zelfs Zijn bloed – aan u geeft? Dat Hij tot u zegt: ‘Kom
onbevreesd [tot het avondmaal], er is geen reden voor vrees, want al uw vijanden kunnen u
geen kwaad doen. Laat duivel, dood, zonde, hel en alle schepselen maar tegenover u staan,
als u Mij hebt, kunnen ze niets tegen u beginnen. Vertrouw slechts op Mij en houdt u aan
Mij vast, Ik zal u zeker door alles heen helpen.’ Wie dus in dit geloof staat, die behoort tot
het avondmaal te komen en ontvangt het sacrament waardig [tegenovergestelde van
onwaardig], tot versterking, als een verzegeling of waarteken, waardoor hij van de
Goddelijke toezegging en belofte verzekerd is.
Ja dit geloof echter hebben we niet allen – o, dat God zou geven dat één op de tien mensen
het had! Daarom moet men hier voorzichtig handelen en er geen algemene regel van
maken: wanneer en hoe dikwijls men moet aangaan, ook niet dat ieder zonder onderscheid
tot dit sacrament moet komen. Want zulke onuitsprekelijk heerlijke schatten waarmee God
ons heeft begenadigd, kunnen niet voor iedereen [nuttig] zijn, maar alleen voor hen die zich
in aanvechting, vervolging en tegenspoed bevinden. Het maakt niet uit of het lichamelijk of
geestelijk, uitwendig of inwendig, door de mensen of door de duivel is.
Wanneer nu de duivel uw hart zwak, bevreesd en wanhopig maakt, als u niet meer weet
hoe het tussen u en God staat, hij [de duivel] u uw zonde voorhoudt en u doet beven en
sidderen, dan moet u toezien dat u deze kostbare en verheven schat deelachtig wordt. Ja,
wees verzekerd dat u de schat al hebt, want in zulke verschrikte en verslagen harten wil
God wonen en rusten, zoals Jesaja en David zeggen (Jesaja 57:15 en Psalm 51:19). Want wie
anders begeert een beschermer, bewaarder en verdediger, dan die bevreesd is en
aangevallen wordt?
M. Luther Predigten des Jahres 1522, vgl. WA 10.3, 51, 26 – 52, 31

Jarigen
Langs deze weg willen we onderstaande gemeenteleden hartelijke feliciteren met hun a.s.
verjaardag.
08-02 mevrouw G. v. Reeden – v. Dijk, Kerkstraat 15, 6671 AP (1929)
11-02 de heer D.H. Knoop, Gandhistraat 53, 6671 BC (1938)
13-02 mevrouw H.J. v. Schaik – Janssen, de Veldse Hofstede 78, 6671 HH (1935)
19-02 mevrouw J.H. Coenen - Frentz, de Hoge Hof 1a, k 220, 6674 BR Herveld (1930)
20-02 de heer L. v. Dijken, Marshallstraat 29, 6671 BG (1940)
21-02 de heer R.U. Ehrencron, Stationsstraat 34, 6671 AW (1940)

Een fijne dag wensen we u toe en een gezegend levensjaar.
‘Leer ons de tijd des levens kost’lijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog’ betrachten
zingt de psalmdichter.
Vrouwenvereniging Saron
Op DV dinsdag 10 februari 2015 hoopt vrouwenvereniging ‘Saron’ weer bijeen te komen in
de Poort te Andelst van 9.15 – 11.15 uur. Samen willen we Bijbelstudie 6 uit het
novembernummer van de Hervormde Vrouw behandelen. Er staat boven; Een koninkrijk
van priesters naar aanleiding van Exodus 19:1 – 20:2. Deze morgen willen we ook
jaarvergadering houden. We mochten weer een jaar met elkaar optrekken, samen rondom
Gods Woord. Dank aan God die dit heeft gegeven! Deze morgen zal er ook een verkiezing
zijn voor 2 nieuwe bestuursleden. Daarnaast zal het secretarieel en financieel jaarverslag
worden voorgelezen. Er is kinderoppas, ook als je niet eerder bent geweest, van harte
welkom!
Het bestuur
Lidmatenkring
Dinsdag 10 februari willen we bij elkaar komen. We hebben een begin gemaakt met het
boekje van ds. den Admirant “Op zoek naar Gods aanwezigheid”. We lezen de bladzijden 11
tot en met bladzijde 28. Probeer voor jezelf de vragen te maken. We ontmoeten elkaar in
de Hoeksteen om 20.00 uur.
Bijbelkring
Donderdag 12 februari komt de Bijbelkring bij elkaar. We behandelen de verzen 17 tot en
met 21 van hoofdstuk 2 van de Galatenbrief. (Hoofdstuk 2.6 en 2.7). Thuis de vragen maken
geeft een goede voorbereiding op het gesprek. Graag tot ziens in de Hoeksteen om 20.00
uur.
Opvoedingsbron
Ieder jaar ontwikkelt de HGJB in samenwerking met drie andere bonden (Hervormde
Mannenbond, Hervormde Vrouwenbond en Hervormde Zondagsscholenbond) een digitaal
magazine, Opvoedingsbron. Opvoedingsbron wordt geschreven rondom een thema dat
voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. Zo kunnen ouders thuis én in de
gemeente leren en ontdekken over een thema met betrekking tot de geloofsopvoeding.
We hopen met dit magazine het gesprek over het persoonlijk geloof binnen onze gezinnen
en gemeenten te stimuleren.
Het magazine is gratis te downloaden via de websites van genoemde bonden of als gedrukt
exemplaar voor €1,00 te bestellen bij het bondsbureau:
hervormdbondsbureau@filternet.nl.
Doe er als gezinnen uw winst mee zou ik (Ds JM) zeggen. Ga naar een website van één van
de bonden en download het magazine of bestel het.
Verantwoording collecten kerkbeheer en diaconie
Kerktelefoon 4e kwartaal 2014
GZB bussen 4e kwartaal 2014

€
€

363,39
245,35

Catechisatie
Bijbelkring
Gift via Br. Stobbelaar
Gift via Ds. Muller
31 dec/1 jan Leerstoelfonds (incl. 15 euro via bank)
31 dec/ 1 jan Plaatselijk Kerkenwerk
4 jan Studiefonds Gereformeerde bond
4 jan Verwarming kerk
11 jan Vakantiewerk gehandicapten
11 jan Instandhouding predikantsplaats
18 jan Plaatselijk kerkenwerk
18 jan Onderhoud Hoeksteen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

155,29
56,75
10,00
10,00
277,25
269,42
298,67
265,31
262,52
250,35
276,98
262,85

Kerkbalans 2015
Zoals op zondag 1 februari afgekondigd, bedraagt de voorlopige stand van de toezeggingen
voor Kerkbalans € 54.092, hetgeen vergelijkbaar is met het bedrag, dat vorig jaar
afgekondigd werd.
De kerkenraad is de Heere dankbaar voor de financiële steun van de gemeente voor
het plaatselijk kerkenwerk en voor de inspanningen van het team van twintig vrijwilligers,
die hun taak in winterse omstandigheden adequaat en voortvarend hebben uitgevoerd!
Het ligt in de bedoeling de nog niet ingeleverde antwoord-enveloppen zo spoedig
mogelijk op te halen, zodat we u in het volgend kerkblad de definitieve stand van de
toezeggingen voor Kerkbalans 2015 kunnen melden.
Het college van kerkrentmeesters
Agenda
De komende weken zijn er de volgende activiteiten:
 dinsdag 10 februari komt de vrouwenvereniging “Saron” bijeen in “De Poort” te
Andelst, aanvang 09.15 uur,
 eveneens op dinsdag 10 februari begint de Lidmatenkring om 20.00 uur,
 donderdag 12 februari is er om 14.15 uur een bijeenkomst van de vrouwenvereniging
“Bidt en Werkt”, terwijl er ook
 op donderdag 12 februari om 20.00 uur Bijbelkring gehouden wordt en
 donderdag 19 februari komt de vrouwenvereniging “Dient elkander door de Liefde”
om 14.00 uur bijeen in “De Poort” te Andelst.
Tenzij anders vermeld, vinden de bijeenkomsten plaats in “De Hoeksteen”.
Bidden we om gezegende bijeenkomsten!
Scriba Duijzer.
Oppasrooster
8 februari: Jeannette Noordam, Marjolein van Deelen, Sanne Hendriks.
15 februari: Miranda de Jong, Jelle Hendriks, Anne-Ruth Lekkerkerker.
22 februari: IJke Maria Hendriks, Anne-Co de Kat, Imke van Rinsum.

Israel reis
Hoe was uw reis naar Israel? Ja, daar kunnen we heel veel over vertellen.
Het was dus een studie reis voor predikanten georganiseerd door Christenen voor Israel.
Het doel van de reis was. ‘Ontmoet Israel’. Naast bepaalde plaatsen bezoeken zouden er
ook verschillende ontmoetingen met mensen zijn. We zouden gesprekken voeren en
colleges krijgen. Wat ook allemaal is gebeurd.
Na een voorspoedige tocht kwamen we dinsdagavond aan bij het meer van Tiberias.
We keken vanuit ons verblijf regelrecht op het meer. Het was deze dagen winterweer.
Wat betekende dat we niet de Golan konden, daar lag sneeuw. We reisden woensdag naar
de berg waar de Heere Jezus de Zaligsprekingen heeft uitgesproken. Vervolgens naar de
Taghba waar de wonderbare spijziging plaatsvond. Kapernaum. Waarom ging de Heere
Jezus naar Kapernaum? Onze gids legde uit dat Kapernaum aan de belangrijke via Maris lag.
Een handelsroute. Dat betekende dat Jezus daar veel mensen ontmoette en die de
boodschap meenemen richting Damaskus en ook richting Egypte en langs de Middellandse
zee in die tijd. De boodschap kwam zo verder. In Nazareth bezochten we Nazareth Village.
Een klein open lucht museum uit de dagen van de Heere Jezus. Deze plaats wordt geleid
door christenen.
Woensdagavond hadden we een ontmoeting met een Arabische voorganger. Hij was
geboren in een orthodox gezin. Werd door de Heere wederom geboren in 1987. Na veel
verzet in het gezin, kwam eerst zijn moeder en later ook zijn vader tot geloof.
Hij ervoer een roeping om als rondtrekkend prediker te arbeiden en zo gemeente te
stichten in Noord Israel. Met name onder de Arabieren en de Druzen. Wat niet makkelijk
was. De meeste Arabieren zijn moslim. Hij heeft ook met vervolging te maken gekregen. Een
hele moeilijke periode brak aan in het midden van de 90-iger jaren. Maar op het gebed
werden verschillende mensen wonderlijk genezen en daardoor kwam er opening voor het
Evangelie woord. De Heere God gebruikte veel wonderen om opening te geven voor het
Woord. Hij mocht getuigen dat de Heere licht naar ontsteekt in Galilea. God schrijft Zijn
geschiedenis. Het is voor christen Arabieren erg moeilijk. Ze lijden vanwege de Moslims.
Als evangelicale christenen zijn een minderheid van een minderheid. Vanwege grote
werkeloosheid onder de christenen trekken velen ook weg naar het buitenland om hun
geluk elders in deze wereld te zoeken. Maar de Heere heeft deze voorganger in een gezicht
laten zien dat Hij door zal gaan met Zijn werk.
De volgende dag – donderdag – vertrekken we uit Galilea. We gaan op weg naar de Karmel.
Zien de Tabor, de berg van de verheerlijking in de verte. Zien de vlakte van Jizreeel. Een
vruchtbaar gebied voor Israel. Onderweg naar Jeruzalem bezoeken we Atlit. Dit is een
opvangkamp voor de Joden na de 2e Wereld oorlog. De Engelsen hebben in de periode dat
ze het Mandaat hadden een slechte rol gespeeld. Voor de oorlog lieten ze maar een
beperkte hoeveelheid Joden in Israel toe. En tijdens de oorlog ook. En na de oorlog
mochten de Joden niet terugkeren uit de kampen van Europa naar Israel. Men werd
opgesloten in kampen in Cyprus. Opnieuw gingen de Joden weer achter prikkeldraad. Velen
gingen illegaal naar Israel. In Israel werd men dan alsnog opgepakt en in een kamp als Atlit
geïnterneerd. Deze plaats is nu ingericht als museum en geeft een goede indruk van hoe
het er in deze periode aan toeging, met name van na de oorlog tot aan de oprichting van de
staat Israel in 1948.

’s Avonds hebben we mevrouw Bolle ontmoet die in dat kamp Atlit een tijdje opgesloten
heeft gezeten. Ze vertelde haar levensgeschiedenis en hoe ze op wonderlijke manier gered
is uit de handen van de SS. Haar ouders en zij en haar zus stonden op zogeheten
Palestinalijst van 222 Joden die vanuit Bergen Belsen werden geruild voor Duitse Tempeliers
in 1944. Zij heeft een dagboek bij gehouden dat later is uitgegeven.
Een indrukwekkend levensverhaal komt voorbij. (wordt vervolgd)
Israel producten
Weet u trouwens dat u Israel kunt steunen? Op een heel eenvoudige manier.
In de schilderswinkel in de Bakkerstraat 22 kunt u Israelproducten kopen. Bijvoorbeeld een
aardigheidje om cadeau te doen, maar ook om iets lekkers voor op tafel te hebben. Terwijl
er om ons heen wordt opgeroepen om Israel te boycotten, kunt u dus zo heel eenvoudig
een klein steentje bijdragen aan steun voor Israel.
Tenslotte
Afgelopen week heeft Bastiaan met goed gevolg zijn masterscriptie afgerond. Na inlevering
en verdediging van zijn scriptie is het nu zoeken naar een baan. Als ouders zijn we blij en
dankbaar dat hij zijn studie heeft kunnen afronden.
Groet
Ontvang mede namens mijn vrouw een hartelijke groet uit de pastorie
J. Muller v.d.m.

