Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 8 november
9.30 uur: ds. W. Pieters, doopdienst
Groep B4 Seldenrijk t/m Z
14.30 uur: ds. W. Pieters, doopdienst
Groep B1 A t/m F
18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 52
Groep B2 G t/m K
Collecten 8 november
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte kerkvoogdij (vrije zitplaatsen)
Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is
wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen
specifiek kunt vermelden. Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart
over te maken met vermelding van de bestemming.
- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;
- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.
Kinderoppas
Morgendienst: Lydia Hazeleger, Anne Smit
Middagdienst: Marieke Kuijt, Arianne van de Werfhorst
De doopdienst (morgen)
Het gedeelte van het doopformulier dat dit keer aan de beurt is, luidt:
Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39, met deze woorden: Want u
komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die verre zijn, zovelen als er de Heere
onze God toe roepen zal.
Het oude doopformulier heeft:
Nu is onze Heere Jezus Christus in de wereld gekomen, niet om de genade van
Zijn hemelse Vader te verminderen (Handelingen 2 vers 18), maar veel meer om
het verbond der genade (dat vroeger [Jeremia 31 vers 32] binnen het volk Israel
ingesloten was), door de hele wereld uit te breiden [Mattheus 28 vers 19 &
Markus 16 vers 15), en Hij heeft in plaats van de besnijdenis [Kolossenzen 2 vers
11], de heilige doop tot een teken en zegel [Romeinen 4 vers 11 & 1 Petrus 3 vers
21] van dit verbond, voor ons en voor onze kinderen ingesteld, zoals de apostel
Petrus dit uitdrukkelijk leert in Handelingen 2 vers 38: doe boete, en een ieder
late zich dopen in de Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, dan zult
u de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u, en voor uw kinderen is
deze belofte, en voor allen die nog ver zijn [Efeziers 2:13], die God onze Heere ook
daartoe roepen zal.

De doopdienst (middag)
Het gedeelte van het doopformulier dat dit keer aan de beurt is, luidt:
Daarom heeft God voormaals (namelijk in de tijd van het Oude Testament)
bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de
gerechtigheid des geloofs was; zoals ook Christus hen omhelsd, de handen
opgelegd en gezegend heeft (Markus 10 vers 16).
Het oude doopformulier heeft:
Zo beveelt de Heere Christus Zelf ook de onmondige kinderen tot Hem te
brengen, en belooft Hij hen met woorden en daden het Hemelrijk, zoals Markus
schrijft (hoofdstuk 10 vers 13): in die tijd brachten ze kinderen tot Jezus, opdat
Hij ze zou aanraken, en de jongeren bestraften degenen die hen brachten. Toen
Jezus dat zag, nam Hij het kwalijk, en sprak tot hen: “Laat de kinderen tot Mij
komen, en weert hen niet af, want voor zulken is het Koninkrijk van God.
Voorwaar Ik zeg u, wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, die
zal er niet in komen.” En Hij omving hen met Zijn armen en legde de handen op
hen, en zegende hen.
Catechisaties
We hebben de vierde catechisatieweek gehad. Bij de jongeren tot en met 17 jaar
was les 20 van het vragenboekje van Hellenbroek (over het werkverbond) aan
de beurt. Komende week is les 21 aan de beurt, over het beeld Gods. Met de
ouderen bestuderen we de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Willen alle catechisanten vraag en antwoord 27 uit de Heidelbergse
Catechismus uit het hoofd leren:
Wat verstaat gij door (wat bedoel je met) de voorzienigheid Gods?
De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods,
waardoor Hij hemel en aarde en alle schepselen, als met Zijn hand nog
onderhoudt en zo regeert,
dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en
drank, gezondheid en krankheid/ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen,
niet bij geval (niet toevallig), maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen (tot
ons komen).
Volwassenencatechisatie/lidmatenkring
De volgende keer is niet zoals in het jaaroverzicht vermeld, donderdag 19
november, ook niet, zoals tijdens de avond zelf met elkaar afgesproken op
woensdag 11 november, maar op woensdag 25 november. We beginnen om
20.00 uur. En het gaat over het laatste artikel van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis: de wederkomst van Christus.

Verjaardagen 80+
Op 7 november wordt dhr. J. Koster, Stakenbergweg 9a, 8075 PV Elspeet 81 jaar.
Op 10 november wordt mevr. E. Dijkgraaf-van Asselt, Schoonbeekhof 55, 3774
DA Kootwijkerbroek 94 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Verhuisd
Wij ontvingen een verhuiskaartje van echtp. H. van Asselt-Hazeleger, Van
Slotenerf 18c Elspeet. Zij zijn verhuisd naar Gerrit Mouwweg 51, 8075 AT
Elspeet. Moge de Heere mee optrekken en u daar een goede levensavond
schenken.
Langdurig verpleegd of elders wonend
Mevrouw H. Schouten-Versteeg, Verpleeghuis Nieuwoord, Maarsbergseweg 22,
3931 JH Woudenberg.
Onze zieken
Mevrouw G. Dijkgraaf, Vliersepad 27, 8075 HA Elspeet, moet deze week
opnieuw voor onderzoek naar het ziekenhuis.
De heer J. Mulder, Gerstweg 39, 8075 BZ Elspeet, moet deze week ook naar het
ziekenhuis, voor een behandeling.
De heer J. van de Zande, Gerrit Mouwweg 21, 8075 AT Elspeet, is in het
ziekenhuis.
Mevrouw J. Groothuis-Schouten, Varelseweg 25a, 8077 RB Hulshorst, moet
wekelijks naar het ziekenhuis voor revalidatie.
Mevrouw H. Stoffer-Smit, Gerrit Mouwweg 5, 8075 AT Elspeet, is ernstig ziek.
Van harte wensen we een ieder des Heeren nabijheid toe voor lichaam en ziel –
voor tijd en eeuwigheid!
Geboren
Op maandag 2 november ontvingen Peter en Tineke Koetsier-Heiwegen,
Roggeweg 32, 8075 CV Elspeet, een dochter: Alice. Lisa is het zusje van Rick en
Thirza.
Van harte wensen we jullie geluk, blijvend, hemels, Goddelijk geluk bij de
geboorte van dit kindje, een kind van Adam, een kind van het genadeverbond.
De Heere onderwijze jullie als ouders met en voor jullie kinderen wat die twee
zaken inhouden: kind van Adam te zijn en kind van het genadeverbond te zijn.
Hij schenke ook kracht en wijsheid om jullie kinderen te verzorgen en op te
voeden in een maatschappij die niet naar God vraagt, opdat zij uit genade
sierlijke christenen zullen zijn al de jaren van hun leven!

Agenda week 46
Maandag 9 november
Ouderenmiddag
Catechisatie
Eenvoudige catechisatie
Dinsdag 10 november
Vrouwenvereniging: morgen/avond
JV Obadja
JV Timotheus
Vrije stemming voor Notabel
Woensdag 11 november
Vergadering Welcura
Donderdag 12 november
Schoonmaakgroep 4
Vrijdag 13 november
Catechisatie vrijdaggroep
Belijdeniscatechisatie
Zaterdag 14 november
Zingen voor de kerktelefoon
Ouderenmiddag
Maandag 9 november is er ouderen- of contactmiddag. We beginnen om
halfdrie. Aanmelden bij de koster. De bijeenkomst is ook thuis te beluisteren.
Diaconie
Collectegeld afgelopen week via de bank binnengekomen: 1 x € 600, 5 x € 100,
4 x € 50, 1 x € 35, 1 x € 25, 2 x € 15, 1 x € 12, 1 x € 5. Voor de Boaz-Jachinschool
€ 50.
Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie
Kerkvoogdijzaken
18 oktober 2020
Gewone collecte € 612,95
Extra collecte kerkvoogdij € 722,60
25 oktober 2020
Gewone collecte € 678,45
Aflossing lening kerkgebouw € 1.056,15
Op bezoek ontvangen: 1 x € 37 en 1 x € 20.
Per bank ontvangen collectegeld: 1 x € 150, 1 x € 130, 6 x € 100, 1 x € 65, 1 x €
50, 3 x € 15, en 1 x € 10. Totaal € 1.050.
Per bank ontvangen giften: 1 x € 900 en 1 x € 50.

Per bank ontvangen voor aflossing lening: 2 x € 100, 1 x € 65, 1 x € 50, 1 x € 40,
1 x € 30 en 1 x €20.
Ontvangen gift voor de jaarlijkse verkoopdag: 1 x € 100.
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.
Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij
Vrije stemming notabel
Onze notabel de heer A. Kroes, die per 1 januari 2021 periodiek aftredend is,
heeft aangegeven zich niet weer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe
periode. In verband hiermee zal er op dinsdagavond 10 november een vrije
stemming worden gehouden in de consistoriekamer van het kerkgebouw van
19.00 uur tot 20.30 uur. Let op: De looproute voor de leden die komen
stemmen, is als volgt: De ingang bij de deur van de consistorie, u loopt door
naar de consistorie waar u kunt stemmen en vervolgens loopt u door de
consistorie, om via de kerkzaal en achteruitgang van de kerk het gebouw weer
te verlaten.
De kerkvoogdij
Vrouwenvereniging
Op dinsdag 10 november komen we weer bij elkaar. Bijbelstudie 3 uit het
boekje “De spelonk van Adullam” ( 1 Samuel 22) is aan de beurt. De
morgengroep is om 9.15 uur welkom voor koffie of thee. We hopen om 9.30 uur
te beginnen. Op de avond staan de koffie en thee om 19.30 uur klaar en
beginnen we om 19.45 uur. Als jullie niet kunnen, wil je je dan even afmelden?
06-21485166. Allemaal van harte welkom!
Het bestuur
JV Timotheüs
Beste jongeren, de afgelopen keer hebben we samen gelezen Lukas 21:5-36. We
hebben gesproken over de tekenen die voorafgaan aan de wederkomst van de
Heere Jezus. Ook hebben we nagedacht over de besmettelijke ziekte corona en
wat de Heere ons hiermee zeggen wil. In deze tijd vol onzekerheden is er alleen
bij de Heere vaste hoop te vinden voor tijd en eeuwigheid! De volgende keer zal
Annelies de avond leiden. Kom je ook? Als je nog niet eerder geweest bent van
harte welkom!
Hartelijke groet, Annelies, Marien, Patrick, Eveline
JV Obadja
Ha jongens en meiden. Hebben jullie al weer zin in de volgende keer? Het was
weer gezellig met jullie. Voor de pauze heeft Maas iets verteld over de inwijding
van de tempel, het gebed van Salomo en het geweldig grote offer dat hij bracht.
We hadden berekend dat er wel 35 tankauto’s met bloed hebben gevloeid! Wat

een teleurstelling dat zoveel bloed niet een zonde kan verzoenen. Wat heerlijk
dat we ook mochten horen van het bloed van de Heere Jezus dat wast en reinigt
van alle zonden! Na de pauze heeft Henrico ons op een creatieve manier
beziggehouden. Gelukkig waren het kranten en geen stokken… De volgende
keer dat we weer JV hebben is op 10 november. Hopelijk kan het allemaal
doorgaan. Wilma zal de inleiding houden over pelgrims op reis naar Jeruzalem.
Ben jij een pelgrim? Op weg naar het hemels Jeruzalem? Na de pauze zal Maas
wat leuks met ons gaan doen. Wat zal het zijn? We hopen jullie allemaal weer te
zien!
Hartelijke groet, Edine, Henrico, Wilma en Maas
Activiteitencommissie
Tijdens de herfstvakantie heeft een heel aantal gemeenteleden en mensen
buiten de gemeente meegereden met onze puzzelrit, waarvoor dank! We zijn
blij met alle positieve reacties en met een mooie opbrengst van € 315,50.
Iedereen hartelijk bedankt voor uw deelname en graag tot ziens bij een van
onze volgende acties, zoals de bestellijsten! Vergeet u op dankdag niet om de
bestellijst mee te nemen of te downloaden van de website?
Nieuws van Gerda Klaver
Beste gemeente, allereerst hartelijk dank voor de mooie collecteopbrengst voor
de nieuwe auto voor project Jedidja! We zijn heel blij te kunnen vertellen dat
inmiddels 100% van het begrote bedrag van de auto (Toyota Hillux, 2e hands)
binnen mag zijn. We hopen en bidden dat de auto snel verstuurd kan worden.
Hoewel het coronavirus wel zorgt voor vertraging, omdat deze auto in
Duitsland gekocht wordt, hopen we dat het toch voorspoedig mag verlopen.
Prediker 3 vers 4: “Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om
te kermen, en een tijd om op te springen.”
Wij, Edi NaTchende en Gerda Klaver, zijn blij u kennis te kunnen geven van ons
voorgenomen huwelijk op 27 november in het gemeentehuis in Buba om
ongeveer 9 uur en de kerkelijke huwelijksbevestiging zal plaatsvinden op 28
november om ongeveer 10 uur op het Centrum van Jedidja.
Dit bericht hebben we de afgelopen dagen de deur uit mogen doen. Ik moet nog
wel even op 15 november de ambtenaar van het gemeentehuis bellen.
Waarom? Dat vertelde hij niet, maar ik denk om hem te helpen herinneren en
mogelijk komt er ander werk op zijn pad… en moet hij de 27e ergens anders
zijn? Hier weet je het maar nooit. Maar goed, omdat hij het toegezegd heeft, zal
hij toch voor een oplossing moeten zorgen als hij er niet kan zijn. Er is eigenlijk
maar één trouwambtenaar in Buba, dus ja als hij op reis is, is er gewoon geen.
Bij hoge uitzondering mag zijn secretaris het doen. Maar goed, we wachten
maar af en maken ons niet druk om waar we geen invloed op hebben.

Aan de muur in mijn huiskamer hangt zo’n mooi gebed: God, geef mij rust om
te accepteren wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik
kan en de wijsheid om het verschil te zien.
Daarom probeer ik te regelen voor de trouwerij wat ik kan regelen, en waar ik
geen invloed op kan hebben, laat ik rusten. En voor alles: bidden dat de Heere
ons leidt op Zijn weg. Wilt u ook voor ons bidden?
Hier gaat het bij een trouwerij ook wel een heel beetje anders dan in
Nederland. Afgelopen dagen heb ik onze automonteur gevraagd om te kijken
naar een koe, zodat die gekocht kan worden en een dag voor het huwelijksfeest
geslacht kan worden, zodat er lekker gegeten kan worden op 28 november. Het
is hier de gewoonte dat iedereen die komt, ook mee-eet. Verder heeft de
bakgroep al gezegd dat ze voor de cakes en andere versnaperingen en drinken,
50 kg meel, 50 kg suiker, een emmer boter, een kartonnen doos met eieren etc.
nodig hebben. Ook moet ik wel wat blikjes met fris kopen, maar dat is alleen
voor de speciale gasten. De anderen drinken limonade van de kabasera, forobe
en felude vruchten, die ik inmiddels klaar heb staan in mijn huis of besteld heb.
En dan wordt er nog citroenlimonade vers gemaakt. Gelukkig hoeven we niet
alles zelf te doen. Er wordt een werkgroep van mensen van de kerk voor
geregeld, die de taken onderling gaat verdelen en het werk gaat uitvoeren. Wilt
u bidden dat dit alles goed zal verlopen?
Ook u bent van harte welkom om aanwezig te zijn…!
Edi NaTchende en Gerda Klaver
Post voor Gerda
Beste gemeenteleden, het burgerlijk huwelijk van Gerda wordt voltrokken op
haar verjaardag. Helaas gaat er in deze tijd geen post naar Guinee-Bissau,
vanwege Covid-19. Post kan gemaild worden naar klavergf@gmail.com of per
app: 00245 6678353 of 00245 96 6678353. Helpt u mee om haar digitale
postvakken te vullen met wensen?
Namens het hometeam, Gerdien Beens en Eveline Roelofs
Kaarten
Er zijn fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K. Seldenrijk,
Vierhouterweg 1 Elspeet. U kunt de foto’s zelf uitzoeken: 11 kaarten voor € 10.
Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539
Flessenactie Myanmar
Beste gemeente, in de zomervakantie van 2021 hoop ik samen met een groep
jongeren op werkvakantie te gaan naar Myanmar (voormalig Birma). In
Myanmar hebben mensen met een beperking het erg moeilijk, doordat er
weinig voorzieningen zijn. Ik hoop daarom met de stichting World Servants
(een christelijke organisatie die jaarlijks werkvakanties organiseert voor

jongeren naar Afrika, Azië en Amerika) te gaan bouwen aan een werkplaats
voor protheses en orthopedisch schoeisel. De nieuwe werkplaats komt naast
het trainingscentrum van de partnerorganisatie TLM (The Leprosy Mission) te
staan. Revalidanten met nieuwe protheses kunnen hier oefenen met
fysiotherapeuten. Dit project hoop ik voor een extra uitdaging te staan. Ik hoop
namelijk mee te gaan als kinderwerkleider. Dit houdt in dat ik het kinderwerk
regel, dat we elke bouwdag 's middags houden voor de kinderen uit de buurt.
Hier zullen we een Bijbelverhaal vertellen, en ook bezig gaan met een
knutselwerkje, zingen en spelletjes doen. Voor dit project is behoorlijk veel
geld nodig. Daarom heb ik een flessenactie opgezet. Bij mij thuis (Wethouder
van der Zandeweg 33, Elspeet) staat een container. Hier kunt u de lege flessen
in doen. Verder heb ik een snoepactie lopen. Ik verkoop rollen snoep in zakjes
van 10 rollen. Eén zakje kost € 5,50 en twee zakjes kosten € 10,00. Daarnaast
verkoop ik doosjes Wilhelminapepermunt voor € 2,00 per doosje. Wanneer
u/jij wilt bestellen, kunt u / kun jij een mailtje sturen naar
moudendorp2000@hotmail.nl of aan huis komen. Voor meer informatie over
het project of om gewoon te sponsoren, gaat u naar de website
geef.ws/marielleoudendorp.
Oproep week voor het Leven
Hebt u 14 november al in (jo)uw agenda staan? Op deze dag wordt de Week van
het leven afgesloten. Daarin wordt aandacht gevraagd voor betere hulp aan
onbedoeld zwangere vrouwen en hun kindje. Ieder jaar worden er meer dan
30.000 kindjes gedood. Op zaterdag 14 november vindt de jaarlijkse Mars voor
het leven plaats. In verband met het coronavirus kan er geen groot publiek
aanwezig zijn. Daarom loopt een klein groepje mensen rond de Hofvijver in Den
Haag. Het interessante programma wordt tussen 11.00 en 12.30 uur live
uitgezonden. Kijkt u mee? Door de aanscherping van de regels kan het
gezamenlijk volgen van de livestream in de Boaz-Jachinschool helaas niet
doorgaan. Dit jaar zijn er wel andere manieren om toch betrokken te zijn.. Voor
elke leeftijdsgroep is er een mogelijkheid om ongeboren leven een stem te
geven. Kinderen kunnen een kleurplaat inkleuren en ouders kunnen deze
kleurplaat delen via sociale media. Jongeren en ouderen kunnen een filmpje
maken met de boodschap “ik mars voor het leven omdat…” Iedereen kan een
groepsfoto maken bij het plaatsnaambord om te laten zien dat je graag met de
mars had meegelopen. Gebruik bij alles wat u in de media deelt de hashtag
#MarsvoorhetLeven. Met uw hulp bereiken we op deze manier misschien meer
mensen dan met een massale mars. Laten we tenslotte niet vergeten dat de
zonde van ons land ook onze zonde is. Zonde tegen de levende God! Dan past

het gebed uit psalm 80 vers 4: O God, breng ons weder, en laat Uw aanschijn
lichten, zo zullen wij verlost worden.
Hartelijke groet, werkgroep Elspeet, Gerdien Beens en Maas Hazeleger
Huur appartement
In het nieuwe projectplan bij ‘boer Koster’ staat op dit moment nog één
appartement leeg. Het is een ruim appartement van 80m2. We willen dit
appartement (nog eenmaal) eerst aan ‘Elspeters’ aanbieden, voordat we dit
aanbod buiten de grenzen van ons dorp brengen. Bij eventuele belangstelling:
graag zo spoedig mogelijk reageren. In ieder geval vóór 1 december a.s.
Namens bestuur SSE, J.A. Jobse
Uit een preek van een collega
Over Efeziers 2 vers 8-9: “Als je hart openbaar komt als een vuile bron van
wanbedrijven, dan vrees je voor eeuwig te moeten omkomen. Dan voel je je
schuldig, ellendig. Zeker, je hebt ogenblikjes dat je de gevoelige
tegenwoordigheid van Hem mag bemerken. Dan mag je ervaren dat de Heere je
Liefste is. Zij die genade kennen, kennen bestrijdingen, verzoekingen en lusten
van het boze vlees. Als de Heere Zich terugtrekt: “Ga ik voorwaarts, ik zie Hem
niet, achterwaarts, ik voel Hem niet.”
Toch bent u zalig. U zegt: “Verre van dat.” Toch, het staat hier. Dat Gods volk uit
genade zalig IS! Is geworden. Paulus wordt geleid door de Heilige Geest en
schrijft dat. Dit ziet niet op de stand van het genadeleven. Want dat is net als de
maan: De ene keer voller dan de andere keer. Onze stand ook: De ene keer
voller dan de andere keer. Wisselingen in de stand. Paulus schrijft dus niet wat
ziet op de stand, maar op de staat. De genadestaat waarin Gods kerk mag zijn.
Dan ziet dat op dat ingelijfd zijn in de Middelaar, Christus. Dat ze hersteld is in
de gemeenschap met God door Christus Jezus. Voor al Gods kinderen heeft
Paulus het opgeschreven: U BENT zalig.
Nu is er hoop voor de allerslechtste. Nu is er moed voor de meest verdorvene.
Voor een baan kom je in aanmerking, omdat je goed en geschikt bent. Voor
genade kom je alleen in aanmerking, omdat je slecht, ongeschikt en
onbekwaam bent. M’Cheyne: “Als je een appel aan de boom uitkiest, dan kies je
de meest rijpe appel. Die er het beste uitziet. Maar God pakt de meest rotte, de
meest afzichtelijke appel.”
1 Samuël 1
In een dagboek las ik over 1 Samuel 1 vers 14 (En Eli zei tegen haar: “Hoelang
zult gij u dronken gedragen? Doe uw wijn van u!):
Het is droevig, dat Eli deze conclusie trok uit het prevelend bidden van Hanna.
Wat moet het met de openbare eredienst in Israel laag zijn afgelopen, dat de

hogepriester een biddende vrouw aanzag voor een dronken persoon!
Verbijsterend!
In díe tijd leefde Hanna en in dat gezelschap zou zij binnenkort haar zoon Samuel
brengen…
En in díe vreselijke tijd begon God opnieuw met Zijn volk. Dat volk, dat zover was
afgegleden en dat zo diep was weggezonken; maar dat desondanks nog niet
geheel en al door God was verlaten. De HEERE heeft toch opnieuw aan Zijn
verbond met Abraham gedacht. Zijn eedzwering aan de vader der gelovigen deed
Hij getrouw gestand en zo ging Hij door in de loop der eeuwen met Zijn
afhoererend volk.
We zien hierin Wie God is voor slechte mensen. We zien, dat we het er nooit te
laag vanaf hebben gebracht, als we letten op de grote getrouwheid van de HEERE
en op de onmetelijke ruimte in Zijn genade. O, mochten we ons eens diep
verwonderen!
Tegelijk moeten we in deze spiegel ook zien, wie wij zijn geworden. We zijn niet
beter dan de Joden van Eli’s tijd, die dronken van wijn bij het heiligdom kwamen.
Zijn wij niet vaak dronken/vervuld met de wereld, met onze hartstochten? Is er in
ons hart wezenlijke eerbied voor de HEERE en Zijn dienst? Of zijn ook wij traag
en lui, zodat er in diepste wezen geen haar verschil is tussen ons en hen die God
in het openbaar bespotten en verachten?
Ten slotte
Misschien is dit nog wel het moeilijkst, Heer’
Om heel mijn leven in Uw hand te leggen.
Waarom heb ik het zelf niet voor het zeggen.
Ik voer tenslotte toch geen wanbeheer.
Mijn plannen liggen allemaal al klaar
U hoeft ze nog alleen maar goed te keuren.
Ik weet precies hoe alles moet gebeuren
‘k Heb alles, tot het eind toe, voor elkaar.
Maar onverwachts verschijnt U op mijn pad.
En laat mij voor het rode stoplicht wachten.
Want Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.
En nimmer gaat U met mij in debat.
Ik heb geen inspraak en geen zeggenschap.
Ik moet het alles aan U overlaten
En lang niet altijd zie ik resultaten.
Zodat ik niets meer van Uw daden snap.

Dan ben ik als een kind dat dwingt en zeurt.
Omdat het vader maar niet kan begrijpen.
Dan zie ik niet, dat Gij Uw kinderen keurt.
En als juwelen voor Uw kroon wilt slijpen.
Vergeef mij Heere, als ik mij verweer
Als ik mij bij Uw wil niet neer kan leggen.
Leer mij, al is het aarzelend, toch steeds zeggen
“Neem heel mijn leven, in Uw handen, Heer’.”
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

