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Ter overdenking

“Wil je gezond worden?”
In het evangelie van Johannes kunnen we lezen
dat Jezus onderweg was naar een feest in
Jeruzalem.
In hoofdstuk 5 wordt verteld dat Hij door de
Schaapspoort naar binnen ging, door die poort
waardoor ook de offerdieren naar binnen
werden geleid.
Bij die poort was een badwater "Bethesda" genaamd, wij zouden nu zeggen:
"huis van barmhartigheid." Hierin lagen de zieken die verzorgd werden. Het
was dan ook een menigte van zieken, blinden, kreupelen, verdorden. En
allen lagen ze te wachten op dat ene wonder: "de beroering van het water."
De Bijbel vertelt dat op zekere tijd een engel neerdaalde en het water in
beroering bracht. En wie daarna als eerste in het water kwam, werd genezen
van zijn ziekte. Tussen deze schare lag ook een man die al 38 jaar ziek was.
Hij wachtte al jarenlang op herstel en op gezondheid. Het wonderlijke van
dit verhaal is, dat Jezus naar hem toeging. Meestal was de situatie net
andersom. Jezus wist alles van hem!
En op Zijn vraag: "wil je gezond worden?" kwam het trieste antwoord: "ik heb
niemand."
De medemens bekommerde zich niet meer om hem, hij had zich in zijn lot
geschikt. Wie zou hem nog willen helpen?
Die vraag geldt ook voor ons, wie willen en kunnen we helpen? Veelal gaan
we ons eigen gangetje en wat niet voor onze voeten komt, laten we links
liggen.
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Maar hier kwam Jezus voorbij, Hij zocht hem op! Een duidelijker voorbeeld
kan ons niet gegeven worden. "Wilt je gezond worden?"
"Ja, Here, maar ik heb niemand meer." En dan zegt Jezus tegen hem en nog wel
op de sabbat: "sta op, neem je bed op en wandel." De Here van de sabbat zei: "sta
op."
En het onverklaarbare begon, er was geen medische begeleiding, er kwam
geen fysiotherapie aan te pas, geen aflopende kuren, niets van dat alles. En
hij liep gezond op de sabbat met zijn bed en de Joden zagen dit allemaal.
Dit paste niet in de 39 hoofdzonden die je op de sabbat niet mocht doen,
met je bed lopen kon helemaal al niet!
Niet de genezing stond centraal of de blijdschap over dit herstel, maar het
zondigen op de sabbat. "Maar Wie is het dan die je gezond gemaakt heeft?" Maar
de goede man wist het niet, want Jezus was inmiddels al weer weg.
Merkwaardig is het echter wel dat beiden elkaar weer troffen in de tempel
en dat Jezus hem waarschuwde: "zondig niet meer." De mens, ook u en ik,
vervallen zo gauw weer in onze oude zonden. Als alles weer normaal en
voorspoedig loopt zijn we de Here op dat moment niet meer zo nodig.
De zieke man hier in Bethesda werd weer gezond, hij werd bewogen door
de liefde van God en herstelde. Misschien wel zodanig dat hij het eeuwig
leven heeft behaald. Hij was het die luisterde en wat doen wij met dit
verhaal?
Bijna bewogen, broeder besluit:
bijna getroffen, nee stel niet uit.
hebt heden, gij Gods Woord,
uit Jezus' mond gehoord?
Wanneer 't uw hart bekoort,
haast u tot Hem!
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Een psalm van David

O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw
majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, om
Uwer tegenpartijen wil, om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.
Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij
bereid hebt;
Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem
bezoekt?
En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer
en heerlijkheid gekroond?
Gij doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gij hebt alles onder zijn
voeten gezet;
Schapen en ossen, alle die; ook mede de dieren des velds.
Het gevogelte des hemels, en de vissen der zee; hetgeen de paden der zeeën
doorwandelt.
O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!
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Mededelingen uit de Ré Evangelische
Gemeente Veendam
Volgende editie
De volgende editie van het Kontaktblad verschijnt eind
augustus 2016.
Deadline voor het aanleveren van kopij is:
vrijdag 19 augustus 2016.
U kunt dit sturen naar ons correspondentie adres.
Financiën
Langs deze weg bedanken wij U weer voor de ontvangen giften.
Zonsondergang
Vrijdag
1 apr 21.05 uur
Vrijdag
8 apr 20.26 uur
Vrijdag 15 apr 20.38 uur
Vrijdag 22 apr 20.50 uur
Vrijdag 29 apr 21.02 uur

Sabbat 2 apr 21.07 uur
Sabbat 9 apr 20.28 uur
Sabbat 16 apr 20.40 uur
Sabbat 23 apr 20.52 uur
Sabbat 30 apr 21.04 uur

Vrijdag 6 mei 21.14 uur
Vrijdag 13 mei 21.25 uur
Vrijdag 20 mei 21.35 uur
Vrijdag 27 mei 21.45 uur

Sabbat 7 mei 21.15 uur
Sabbat 14 mei 21.26 uur
Sabbat 21 mei 21.37 uur
Sabbat 28 mei 21.46 uur

Vrijdag 3 juni 21.53 uur
Vrijdag 10 juni 21.59 uur
Vrijdag 17 juni 22.03 uur
Vrijdag 24 juni 22.04 uur

Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat
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4 juni
11 juni
18 juni
25 juni

21.54 uur
22.00 uur
22.03 uur
22.04 uur

Rooster voor de maanden april, mei en juni
2016
Sabbat

2 apr

Themadienst

Sabbat

9 apr

Bijbelstudie H. Jonker

Sabbat

16 apr

Bijbelstudie

Sabbat

23 apr

Bijbelstudie

Sabbat

30 apr

Prediking H. Jonker

Sabbat

7 mei

Sabbat

14 mei

Themadienst

Sabbat

21 mei

Bijbelstudie

Sabbat

28 mei

Prediking H. Jonker

Sabbat

4 jun

Sabbat

11 jun

Bijbelstudie H. Jonker

Sabbat

18 jun

Bijbelstudie

Sabbat

25 jun

Prediking H. Jonker

Bijbelstudie H. Jonker

Themadienst

Wijzigingen voorbehouden!

Spreuk
"wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen: en Ik zal zijn naam
geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn
Vader en voor zijn engelen"
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“de weg der verlosten”
In Jesaja kunnen we lezen hoe Edom wordt verwoest
en Sion wordt bevrijd.
Na een lange ballingschap van 70 jaar mogen de Joden
terugkeren naar hun vaderland. Bijna 2 generaties lang
moesten ze in Babel verblijven. Ze mogen terug naar
hun land van melk en honing, het land van hun
voorvaderen: het beloofde land.
Maar gaan ze ook allen terug en wat zullen ze dan aantreffen? Hoe
wonderlijk kan de leiding van God zijn. Hij laat Jesaja een prachtig beeld
schetsen: de woestijn en dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal
zich verheugen en zal bloeien, God geeft de meest zegenrijke vernieuwing
die je je voor kunt stellen, de uitstraling van God's deugden in de natuur, de
woeste en verlaten streken zullen weer vruchtbaar worden, de wouden van
Libanon en de Karmel zijn net als een bloemenpracht, "en de verlosten zullen
dit allemaal zien."
Ach, velen hadden in dat verre land de moed verloren, ze hadden geen spirit
meer, ze waren moedeloos geworden, terneergedrukt, verstijfd van schrik,
en met een bang hart!
Maar God grijpt in. Hij zal hen verlossen en redden, uitkomst geven. Hij
laat hen en ook ons bemoedigen: " wees sterk, sta vast op je voeten, vreest niet,
want Mij komt de wraak toe."
En zoals God de woestijn en wildernis kan vernieuwen, zo kan Hij ook de
mens veranderen, niets is onmogelijk en wat eerst in jouw geloof dor en
droog was, kan Hij nieuw leven geven.
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Mensen met nieuwe hoop, met veel liefde, met blijdschap en dankbaarheid,
met blijde vooruitzichten en verlangend naar een leven met de Vader.
Als ons leven soms uitzichtloos is, net als bij de Joden in Babel, kan God
dit veranderen, je weer laten leven en laten bloeien, je leeft weer opnieuw
en mag dit dan delen met je geloofsgenoten.
Je keert dan terug naar de woestijn van vreugde, naar de nieuwe wereld van
hoop. "Daar zal een verheven weg zijn, de heilige weg genaamd, de onreine zal daar niet
kunnen komen, alleen de verlosten zullen daarop mogen wandelen."
Hoe omschrijft Jesaja dit nog verder? "De vrijgekochten des Heren zullen
terugkeren en tot Sion komen met: gejuich en een eeuwige blijdschap en grote vrolijkheid!”
Waar kunnen we nu die weg vinden, die weg van de verlosten, die weg naar
het hemelse Sion? Uw Heiland zegt ook vandaag tot u: "Ik ben die weg, de
Waarheid en het Leven, niemand kan tot de Vader komen dan door Mij, Ik ben die
weg naar Sion."
Dan kan niemand je leven meer ontnemen, je bent in Christus geborgen, dit
is die vreugde die nimmer meer vergaat, vrijgekocht door het bloed van het
Lam! Daar geen tranen meer, geen ziektes of rouw, geen gekerm meer van
pijn! Zingend geloven en straks jubelend Zijn eer verkondigen!
Leid mij in Uw waarheid, leer
ijverig mij Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k Blijf U al de dag verwachten!

Pag. 9

Hallo Jongens en Meisjes!
Deze keer een kleurplaat van een heel bijzonder verhaal. Herkennen jullie het
verhaal?

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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