Kontaktblad

42e Jaargang nr. 3 – november & december 2016
Onze diensten worden gehouden in:
“Het Centrum”
van de Nederlands Hervormde Kerk Veendam
J.G. Pinksterstraat 5
9641 AX Veendam
Voorganger
H. Jonker
Kerkstraat 97
9649 GP Muntendam
Giften

Inhoudsopgave

Ter overdenking:
“Ik zal u volgen”

Pag. 3/4

“Waken”

Pag. 4

Geloven, ondanks vragen

Pag. 5

Mededelingen
Zonsondergang
Rooster & Spreuk

Pag. 6
Pag. 6
Pag. 7

Zij hebben Uw Woord bewaard Pag. 8/9
Hallo Jongens en Meisjes

Pag. 10

Giften voor het
Kontaktblad of de
Gemeente kunnen
overgemaakt worden op
bankrekeningnummer:
NL16ABNA0572168934
t.n.v. REGVeendam
Correspondentieadres
Kerkstraat 97
9649 GP Muntendam
0598-614732
Internet:
www.REGVeendam.nl

Disclaimer
De redactie kan uw aangeleverde tekst inkorten en/of redigeren, of niet opnemen.

Ter overdenking

“Ik zal U volgen”
In het evangelie van Lucas lezen we in
hoofdstuk 9 dat iemand tot Hem zegt: "Here,
ik zal U volgen waar Gij ook heengaat."
In deze verzen wordt gesproken van drie
gevallen in het volgen van Jezus.
De eerste biedt zichzelf de Here aan als Zijn volgeling. Hem wordt de
moeilijkheid van het volgen verteld, de tweede wordt door de Heer
geroepen, deze wil ook wel maar vraagt een weinig uitstel: hij wil graag eerst
zijn vader begraven. Hij krijgt dit uitstel echter niet. De derde vraagt eerst
verlof om afscheid van zijn familie te nemen, maar ook hij krijgt dit uitstel
niet!
Het volgen van Christus vraagt om een volledige opoffering en toewijding,
die je welbewust aanvaardt. Men geeft zich onvoorwaardelijk aan de Here
over.
"Achter Jezus het kruis te dragen, weet je wat dit zeggen wil?"
Het is je leven toewijden aan God, de weg opgaan naar de heerlijkheid van
de hemel, maar het is wel de "kruisweg". Van iedereen is die kruisweg weer
anders: "toch volgen zij het Lam, waar Hij ook heen gaat."
Ze weten dat ze iedere dag uit Zijn hand mogen eten, ze weten ook dat God
voor hen zal zorgen, en ze weten ook: "God weegt niemands last te zwaar".
Christus zegt dan ook tegen ons: "wie zijn kruis niet opneemt en Mij navolgt, kan
mijn discipel niet zijn."
Dat is toch duidelijk, maar het blijft een kruisweg!
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Dat Christus zelf had geen plek, Hij vergelijkt dit met de vossen: zij hebben
nog holen en de vogels hebben nesten, maar Ik heb geen plek waar Ik Mijn
hoofd neer kan leggen.
Het volledig volgen van Christus blijkt voor velen een te grote opgave, zij
willen geen ontberingen lijden, ze willen aanspraken blijven maken op de
geneugten van de wereld, men wil dit niet of gedeeltelijk opheffen of ervan
afstand doen, terwille van het geloof en je leven hiervoor opofferen.
Een gedeeld hart, dat aan de Heer en Zijn dienst zich geven wil, maar toch
ook vasthouden aan het aardse, is niet geschikt voor de dienst van de Heer.
Dat vereist het gehele hart, heel je ziel en alle kracht die in je is.
Maar hoe staan wij ervoor? Willen wij het Lam volgen en leven in een
dierbare relatie met Christus? Hij gaat voorop, Hij is onze Leider, Hij ging
ook die kruisweg! En wij? wij hoeven niets anders te doen dan Hem te
volgen.
Volgen, volgen, ik wil Jezus volgen!
Hem alleen, Hem alleen, luist'rend naar Zijn stem,
Volgen, volgen, ik wil Jezus volgen!
Achter Jezus aan naar 't nieuw Jeruzalem!

Waken
Al is de toekomst voor mij onbekend,
ik kan rustig gaan slapen,
En mag weten dat U altijd bij mij bent,
en over mij zult waken.
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Geloven, ondanks vragen

Ik hoef Uw wonden niet te aanschouwen,
Om te geloven en vertrouwen,
Dat U uit 't graf bent opgestaan.
Dat neem ik, als een kind, vast aan.
Waarom Uw lijden nodig was,
Begrijp ik misschien later pas,
Als ik eens bij U mag zijn,
Verlost van vragen, zorg en pijn.
Dan wordt het mij wel uitgelegd,
Wat eeuwen her al was voorzegd.
En wat de mens nooit heeft bevat,
Het heil dat U in petto had.
Zalig zij, die niet zagen,
Maar geloven, ondanks vragen.
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Mededelingen uit de Ré
Evangelische Gemeente Veendam
Volgende editie
De volgende editie van het Kontaktblad verschijnt eind
december 2016.
Deadline voor het aanleveren van kopij is:
vrijdag 16 december 2016.

U kunt dit sturen naar ons correspondentieadres.

Financiën
Langs deze weg bedanken wij U weer voor de ontvangen giften.

Zonsondergang
Vrijdag 4 nov.
Vrijdag 11 nov.
Vrijdag 18 nov.
Vrijdag 25 nov.

17.05 uur
16.53 uur
16.44 uur
16.36 uur

Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat

5 nov. 17.03 uur
12 nov. 16.52 uur
19 nov. 16.42 uur
26 nov. 16.35 uur

Vrijdag 2 dec.
Vrijdag 9 dec.
Vrijdag 16 dec.
Vrijdag 23 dec.
Vrijdag 30 dec.

16.30 uur
16.28 uur
16.28 uur
16.31 uur
16.36 uur

Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat

3 dec. 16.30 uur
10 dec. 16.28 uur
17 dec. 16.28 uur
24 dec. 16.31 uur
31 dec. 16.37 uur
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Rooster voor de maanden november en
december 2016
Sabbat

5 nov

Prediking H. Jonker

Sabbat

12 nov

Bijbelstudie H. Jonker

Sabbat

19 nov

Bijbelstudie

Sabbat

26 nov

Prediking H. Jonker

Sabbat

3 dec

Sabbat

10 dec

Bijbelstudie H. Jonker

Sabbat

17 dec

Bijbelstudie

Sabbat

24 dec

Oudejaarsprediking H. Jonker

Themadienst

Wijzigingen voorbehouden!

Spreuk
"en indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar
verschijnen?"
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“zij hebben Uw Woord bewaard ”
Jezus hief Zijn ogen op naar de hemel en sprak:
"Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij mij uit de
wereld gegeven hebt. Zij waren de Uwe en Gij hebt mij dezelven
gegeven, en zij hebben Uw Woord bewaard."
We zingen weleens deze mooie Psalm: "Nooit kan 't geloof
te veel verwachten."
Ja, we zingen veel, en steeds meer worden al die teksten uit die liederen
voor ons steeds duidelijker. Kent u dat nieuwe lied van Mozes en het Lam
al? De woorden zijn al bekend, de melodie nog niet, het gaat zo:
"Groot en wonderlijk zijn Uwe werken, Here,
Gij Almachtige God,
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen,
Gij Koningen der heiligen,
wie zou U niet vrezen, Here?
en Uw Naam niet verheerlijken?
want Gij zijt alleen heilig,
want alle volkeren zullen komen en voor U aanbidden;
want Uwe oordelen zijn openbaar geworden."
Het geloof kan nooit te veel verwachten dus. Het is nu geloven en straks
zullen we het zien, het is nu nog een belofte, straks werkelijkheid!
Werkelijkheid voor iedereen; voor de getuigen van de Here Jezus, maar ook
voor de mensen die voor satan hebben gekozen.
Steeds maar weer mochten deze getuigen van die grote liefde van Hem,
straks gaan ze naar Hem toe, naar de hemel, ze mogen ingaan in die
heerlijkheid en reinheid.
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Ze zijn opgestaan uit het graf en volgen die Stem: "Kom hierheen, omhoog."
Wat een gebeurtenis hun Meester tegemoet in de lucht om de kroon van
rechtvaardigheid te ontvangen, om voor altijd verlost te zijn van moeiten
en zorg en pijn, altijd vreugde, voor altijd bij jouw Heer!
Die glorieuze hemelvaart, wie had dat ooit verwachr? Wat een uur, weg is
dan die heimwee naar dit moment, het is eindelijk aangebroken!
Maar hoe bitter is dit allemaal voor de ongelovigen, ze zien nu voor hun
ogen gebeuren wat ze altijd zo harnekking weigerden om te geloven.
Het was dus geen verzinsel of sprookje, ze hebben dus inderdaad de
waarheid verteld, het zal spijtig zijn dit te moeten erkenen.
Maar God geeft nog tijd voor iedereen, je mag alsnog weten dat God in
jouw of haar leven aanwezig wil zijn met Zijn kracht, met Zijn liefde en met
Zijn genade. Geloof in dat Licht, in die werkelijkheid van Jezus en in die
geweldige liefde van Hem!
Zingt u straks ook mee in dat lied van Mozes en het Lam?
Leer mij stil op wegen wandelen
Waar Uw oog alleen mij ziet,
Stil verdragen, zwijgend handelen,
Al kent mij de wereld niet.
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“Hallo Jongens en Meisjes ”
Deze keer een kleurplaat van een heel mooi verhaal uit de bijbel.
Misschien wil mama of papa dit verhaal wel even voorlezen (Luk. 19:110). Je kunt het hier ook downloaden en wat groter afdrukken!!
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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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