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Meditatie

Voorbereiding op de grote dag
Zo schik u, o Israël! om uw God te ontmoeten (Amos 4 vers 12)
Waarschuwingen hebben er genoeg geklonken. De profeten hebben lang gewaarschuwd en
het volk het Woord en de wet Gods voorgehouden. Iedereen in Israël heeft kunnen horen, dat
de Heere de zonde haat en dat het volk zich moest bekeren. Onrecht vierde hoogtij. Weduwen
en wezen werden verdrukt. Armen en zwakkeren waren keer op keer de dupe van de rijken en
machtigen, die met list en bedrog zich wisten te verrijken. Op sociaal gebied was er
onnoemelijk veel aan de hand. Je zult bijvoorbeeld het maar zijn geweest die als vrouw op
jonge leeftijd alleen kwam te staan met de zorg voor de kinderen. En dan wordt het weinige
dat je nog hebt ook nog eens afgepakt door een of ander rijkaard. Een profeet als Amos heeft
keer op keer gewaarschuwd tegen die soort onrecht. En dan zwijgen we nog maar over
afgoderij en vele andere zonden on het volk. Profetisch klonk het: bekeer u van uw zonden.
Wend u tot de Heere. Smeek Hem om genade en Hij zal het geven!
Waarschuwingen waren er ook in de vorm van daden van God. Soms mislukten oogsten en
was er hongersnood. Anderen keren werden de akkers door een grote wolk sprinkhanen in een
mum van tijd kaal gegeten. Oorlogen werden gevoerd met volkeren van rondom.
Plunderingen en moord vonden regelmatig plaats. Want wie God verlaat heeft smart op smart
te vrezen.
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En ja, dan gebeurde het dat het volk zich bekeerde tot de Heere. Speciale vastendagen werden
uitgeroepen. Klederen werden gescheurd. As werd op het hoofd gelegd. Offers werden
gebracht. Vaak lezen we dat de Heere dan alsnog hulp en uitkomst bood. Uit de benauwdheid
redde Hij dan Zijn volk. Maar helaas even zo vaak gebeurde het wel dat de mensen daarna
weer in het oude patroon terugvielen. Niet voor niets dat de Heere klaagt: Mijn volk nadert tot
Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. Hun bekering lijkt wel mooi, maar
in wezen stelt het allemaal niets voor. Kijk maar naar hun gedrag. Even hebben ze de Heere
nodig, maar als er uitkomst is geschonken, gaan ze gewoon verder waar ze gebleven waren.
Wat een boodschap moet Amos dan tenslotte verkondigen! Nog eenmaal een heel indringende
oproep tot bekering. Nog een allerlaatste maal wordt gelegenheid gegeven om niet de
klederen, maar het hart voor de Heere te scheuren. “Schik u, o Israël om uw God te
ontmoeten!” Dat staat nu voor de deur. Uw God: dat is Hij. Hij heeft recht op hun leven. Hij is
de God die ooit in verbondsrelatie met dit volk is getreden. Hij zal definitief verantwoording
eisen. Over al die dingen die plaatsvonden. En dan? Wat dan, als Hij de overtreders in Zijn
toorn ontmoet? Bereid u daar maar op voor, zegt Amos.
Wat een boodschap toen, wat een boodschap nu! Gewaarschuwd worden wij vandaag de dag
ook. Wellicht zijn wij te welopgevoed en te fatsoenlijk voor vormen van onrecht, zoals in die
tijd plaats vond. En toch, Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken (Job 13 vers 9)? Wees
maar eerlijk voor uzelf. Zie jij het ook maar onder ogen. En bedenk dat we ons hebben te
schikken om eens onze God te ontmoeten. En dan, wat een schrik! Mijn zonde klaagt mij aan.
Ik zie helder en klaar dat het zo niet kan om deze God te moeten zien. Het is verloren. Het
wordt voor eeuwig….
Oh ja? Moet u dat eerlijk belijden? Besef jij dat echt? Nee, deze scherpe oordeelsprediking
van Amos is niet aangenaam om te horen. Maar weet u wat nog erger zou zijn? Als de Heere
helemaal niet meer sprak en ons maar gewoon door liet gaan op de weg waar we van nature
op wandelen. Dat zou verschrikkelijk zijn, want de uitkomst daarvan zou voor eeuwig
tegenvallen.
Maar de Heere waarschuwt ons nog. Hij spreekt nog. Want Hij heeft niet onze ondergang op
het oog, maar onze bekering. Het kan nog! Het is nog niet te laat! Zeker, die dag komt, maar
nu mag nog voor zo’n verloren mens worden gewezen op Hem die Zich vrijwillig aan dat
oordeel onderworpen heeft. Het mag vandaag nog worden gezegd dat de Heere Jezus Christus
wilde ten ondergaan onder Gods toorn over de zonde. Hij deed dat echter niet voor eigen
zonde, maar om verzoening te doen voor andere zonden. Andermans zonden. En die
prediking mag ook uitgaan. Dat oordeel komt vast en zeker. Bereid u er op voor, schik u
daartoe. Hoe? Door Hem aan te grijpen, die daarvoor in de wereld gekomen is. Door bij Hem
terecht te komen, die zei dat Hij niet was gekomen om der mensenziele te verderven, maar om
die te behouden (Lucas 9 vers 56).
Bijbelse oordeelsprediking is gericht op uw behoud. Gods toorn is de spits van Zijn liefde, zei
J.H. Gunning ooit. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten, door te leren schuilen achter
het bloed van het Lam. Bij Hem is nog nooit iemand weggestuurd. Ook uw angst en vrees om
eens voor Gods rechterstoel te verschijnen? Hier is de wijze, waarin dat zal kunnen: alleen in
Christus. Een andere weg is er niet. Bent u die weg al gegaan? Moede kom ik, arm en naakt
tot de God die zalig maakt!
M. Diepeveen
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Oude Kerk
Voor alle data geldt zo De HEERE wil en wij leven.

datum
zondag

7 okt

zondag

14 okt

zondag

21 okt

zondag

28 okt

Woensdag

31 okt

Kerkenraad
Ds. K. Klopstra
J. Post
A.J. Groen
A. Groen
J. van Lenten
M. Diepeveen

aanvang
08:45 uur
15:00 uur
08:45 uur
15:00 uur
08:45 uur
15:00 uur
08:45 uur
15:00 uur
19:30 uur

voorganger
Eerw. Hr. J. de Boer
Ds. W. Schinkelshoek
Kand. G.M. Bosker
Ds. J. W. van Estrik
Eerw. Hr. J. de Boer
Ds. C. Gielen
Kand. T. A. Bakker
Kand. T. A. Bakker
Interkerkelijke dienst CGK

Chopinstraat 2, 2992 EE Barendrecht
v. Egmondstraat 62
Werfstraat 16
v. Boetzelaerlaan 151
Alph. Diepenbrockhof 99
Brielsestraat 36, 3251 CE Stellendam

bijzonderheden

Reformatiedag

tel 06-40582805
tel 3556556
tel 3552782
tel 3559737
tel 3551862
tel 0187-490979

Consulent
Scriba/ouderling
Ouderling
Diaken/organist
Diaken
Pastoraal mdw.

Pastorale zorg
Voor bijstand op pastoraal vlak en in situaties van nood,
ziekenhuisopname of sterfgeval kunt u een beroep doen op uw kerkenraad.
U gelieve dan contact op te nemen met ouderling A.J. Groen of
Pastoraal medewerker dhr. M. Diepeveen.
Ter inleiding
Psalm 126 : 5 (In verlossing der Kerk)
“Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.”

Uit de kerkenraad:
Financiën:
Uw kerkelijke bijdragen voor het jaar 2018 kunnen worden overgemaakt op
het nieuwe gironummer NL91 INGB 0004 613545 NED HERV GEM
HERSTELD VERBAND THABOR. Uw vrijwillige bijdrage is zeer gewenst, om
als gemeente aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
Giften:
Oud. J. Post N.N. ontvangen € 20,-- bestemd voor de kerkvoogdij. Hartelijk
dank voor uw gaven.
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CD van de kerkdiensten:
CD’s van de kerkdiensten kunt u bestellen bij Eric Nijland. De kosten
hiervan bedragen € 2,50.
U kunt niet meer meeluisteren via internet. In de Oude Kerk is meeluisteren
mogelijk middels de kerktelefoon, die eventueel voor u aangevraagd kan
worden. Contactpersoon hiervoor is diaken H. van Lenten.
Bijbelkring:
DV donderdag 18 oktober is er Bijbelkring. Aanvang 20:00 uur, in de
consistorie Oude Kerk.

Jarigen in de maand oktober:
1 okt
Hr. B. Pronk
Markensestraat 153
5 okt
Hr. J. van Lenten
Alphons Diepenbrockhof 99
5 okt
Mevr. A.M. Knoester-Blok
Westduinweg 153
29 okt
Mevr. A.J. Groen
v. Boetzelaerlaan 151
Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare Zegen toegewenst.

17
83
80
22

jr.
jr.
jr.
jr.

Zieken in de gemeente:
De Heere gedenke u in Zijn gunst! Iedere ziekte of zorg is een klop op de deur,
een klop die zegt: “Geef Mij uw hart!”
Wij wensen onze bejaarden, weduwen en weduwnaars en allen die ziek zijn
of andere gebreken hebben, van harte Gods Zegen toe en bevelen hen aan in
uw voorbede.
Psalm 38 : 10
“HEERE! voor U is al mijn begeerte; en mijn zuchten is voor U niet verborgen.”

Mededelingen:
Toegang naar de kerk:
Indien u met de auto naar de middagdienst komt, kunt u via de pollers, aan
het begin van de Keizerstraat (t.h.v. Blokker) de promenade opkomen en
naar de kerk rijden. Er staat iemand bij de pollers met het pasje om u door
te laten. Tijdstip: tussen 14:40 en 14:50 uur.
Kopij inleveren:

Indien u iets te melden heeft dat in de kerkbode voor de maand november
2018 geplaatst kan worden, dient u de kopij in te leveren op uiterlijk D.V.
dinsdag, 23 oktober. U kunt deze sturen naar de scriba J. Post, per email:
j.postman@kpnmail.nl
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