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Meditatie

En men noemt Zijn Naam … Raad
(Jesaja 9 vers 5)
‘En men noemt Zijn Naam … Raad’. Wat is dat al menigmaal ondervonden
door mensen, die in nood en dood verkeren. Inwendig en uitwendig door
mensen, die aan het eind geraakt, geen raad meer weten. Hij geeft raad aan
vermoeiden en belasten. Die het zware pak van zonde ellende niet meer
torsen kunnen. Ze hebben het er zo benauwd mee. Zij zien uit naar raad en
hulp, niet wetend van waar die komen moeten. Voor dezulken heeft de
Opperste Wijsheid goede raad. Luister maar naar Hem, Die radelozen raad
geeft: ‘Komt herwaarts tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven’. Welk een kostelijke raad. Dat is het nu juist, wat u zo nodig hebt.
‘En men noemt Zijn Naam … Raad’. Daar is alle reden voor, als Hij aan
dorstigen, die uitroepen ‘mijn ziel dorst naar God, naar de levende God’, deze
liefelijke raad geeft: ‘zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke.

1

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levende waters
zullen uit zijn buik vloeien’. Wat is dat heerlijk naar die raad door genade te
mogen luisteren en te mogen drinken van het water des levens om niet.
Hij, Wiens naam men noemt Raad, geeft ook raad aan armen, aan naakten,
aan blinden, als Hij hun nood ziende, met innerlijke ontferming over hen
bewogen, zo nederbuigend goed, zo hartelijke dringend tot ze zegt: ‘Ik raad u
dat gij van Mij koopt, goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt
worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande van
uw naaktheid niet geopenbaard worde; en ogenzalf, opdat gij zien moogt’. Is
deze raad niet goed, gij die door Gods Woord en Geest ziet uw zonde en
ellende?
Hij geeft raad aan de Zijnen in allerlei moeilijkheden. In velerlei strijd,
waarvan het leven, ook het leven van degenen die de Heere vrezen, zo vol is.
Want: leven is strijden. En Hij geeft raad met wijsheid, met gezag, in
hartelijke liefde.
‘Die naar Mijn raad hoort, is wijs’. Dat geldt hier wel in zeer bijzondere zin.
Met betrekking tot Zijn raad gaat het nooit naar het spreekwoord: veel raad,
weinig baat. Zo is het met de raad van mensen keer op keer. En wat
luisteren wij gretig naar de raad van de satan. Dat is in het Paradijs al
begonnen. Adam en Eva gaven gehoor aan de verlokkende voorspiegelingen
van de vader der leugenen. En dan die raad van de wereld, en van de
zonden. Wat kan die ook ons hart bekoren en verleiden. Gelukkig degene, die
zich van die raadslieden afwendt. Gelukkig degene die zich in grote nood
wendt tot Hem, van Wie geschreven staat: ‘en men noemt Zijn Naam …Raad’.
Wat is Zijn raad goed en wijs. Zo onder Zijn leiding door het leven te gaan
met zijn moeilijkheden, vele vragen en strijd. Zijn Naam is Raad. Dan kan er
in stil en blijmoedig vertrouwen gezegd worden: ‘Gij zult mij leiden door Uw
raad, en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen’.
S. van Dorp
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Oude Kerk
Voor alle data geldt zo De HEERE wil en wij leven.

datum
zondag

6 jan

zondag

13 jan

zondag

20 jan

zondag

27 jan

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

voorganger
Kand. M. Diepeveen
Ds. W.F. ‘t Hart
Ds. H. Verheul
Ds. H. Verheul
Kand. T.A. Bakker
Ds. N. van der Want
Kand. M. Diepeveen
Ds. G.A. van den Brink

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

bijzonderheden

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
MICHA 5 : 3
“En HIJ zal staan, en zal weiden in de kracht des HEEREN…...”
Financiën:
Uw kerkelijke bijdragen voor het jaar 2019 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:
Ontvangen door oud. J.Post, NN €40,-- en €15,-- bestemd voor de
kerkvoogdij. Ontvangen door Kand. M. Diepeveen, NN €40,-- en €50,-bestemd voor de kerkvoogdij. Ontvangen door diaken van Lenten NN € 100,-bestemd voor de kerkvoogdij.
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CD van de kerkdiensten:
CD’s van de kerkdiensten kunt u bestellen bij Eric Nijland (0638513759).
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 24 januari zal de eerste Bijbelkring van het jaar 2019 weer
plaatsvinden. Aanvang 20:00 uur in de consistorie van de Oude Kerk. Het
zal fijn zijn als een ieder bij deze eerste Bijbelkring van het voorliggend
nieuwe jaar aanwezig zal zijn!
Jarigen in de maand januari:
7 jan
Dhr. A.H. de Zwart
Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare Zegen toegewenst.

83 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 40 : 18
“ Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij; Gij zijt
mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God! vertoef niet! ”
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 februari
2019 geplaatst kan worden, dient u de kopij in te leveren op uiterlijk D.V.
dinsdag, 22 januari. U kunt deze sturen naar de scriba J. Post, per email:
j.postman@kpnmail.nl
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