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Ter overdenking

“Zijn komst is nabij”
“en uw ooft, waarnaar uw ziel begerig was, is van u
weggegaan en al wat kostelijk en schitterend was, is
voor u verloren en het zal nooit meer gevonden
worden.”
Alles hierop aarde waar we zo gesteld op zijn,
wat we zo lekker en heerlijk vinden en waarvan
we zo houden, waarvoor we ons veel ontzegd
hebben en wat we nu eindelijk zouden kunnen kopen, en ook wat we
opgebouwd en bij elkaar vergaard hebben, waaraan we onze beste krachten
hebben gegeven; het zal alles van ons weggaan en nooit meer gevonden
worden.
Alles zal in een oogwenk weggevaagd worden in het oordeel van God, dat
weten we!
Het is ons vroeger al geleerd dat de wereld een keer zal vergaan. Alles is dan
weg, ons huis, alle roerende en onroerende zaken zijn dan weg. Het is ons
bekend dat we broos zijn; om ons heen zien we mensen en bekenden
sterven, ook dat zien we! En toch…we hechten zo erg aan wat we niet vast
kunnen houden.
Wij willen er niet aan, dat alles wat we nu hebben en kunnen zien, niet meer
gevonden zal worden. En toch houden we ons heimelijk, of soms ook
bewust, vast aan de gedachte dat dit nog heel lang zal gaan duren: de wereld
vergaat zo maar niet!
Die macht aan de aardse goederen is zo groot in ons hart, we zijn er zo aan
gehecht, we worden erdoor vastgehouden.
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Maar veronderstel eens als dit deze week zou gebeuren, wat houden we dan
over? Wat houd je over als alles je straks zal ontvallen? Naakt zijn we
geboren en naakt gaan we heen, en dan?
Vele mensen denken hiervoor te kunnen vluchten in allerlei aardse
genoegens. Maar God ziet ons overal! De psalmist beschrijft dit heel
treffend: “al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen bij de verste
zee, ook daar zou Uw hand mij leiden, zou Uw rechterhand mij vasthouden.”
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat we klaar zijn voor dat grote moment,
als we afscheid moeten nemen van deze wereld en naar een eindeloze
toekomst gaan. Velen willen dit niet horen of begrijpen, laat staan zich
hierin te verdiepen. Wij echter lezen dit alles in eerbied in Zijn Woord en
worden stil van een intense blijdschap en vreugde.

Want als we Hem kennen als onze Heiland hoeven we niet bang te zijn voor
wat nog komen moet!

We zien aan de tijden: Zijn komst is nabij,
De dag van verlossing voor u en voor mij.
Gelijk nu de bliksem de hemel verlicht,
Zo komt de Messias en houdt Zijn gericht.

In oprechtheid wandelen
Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade
en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid
wandelen.
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In Memoriam

Eind maart bereikte ons het droevige bericht dat zuster Trijn Witting uit Veendam
was overleden.
Zuster Witting heeft onze diensten jarenlang trouw bezocht.
Dat God de familie rijkelijk troost in dit verlies.

Nu is de stilte compleet…
Moegestreden en verlangend naar het einde is van ons heengegaan onze moeder,
oma en “ouwe” oma

Trientje Witting – Stelling
~Trijn~
26 juni 1932

20 maart 2017
Sinds 26 oktober 2009 weduwe van Jan Witting

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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Mededelingen uit de Ré
Evangelische Gemeente Veendam
Volgende editie
De volgende editie van het Kontaktblad verschijnt eind
augustus 2017.
Deadline voor het aanleveren van kopij is:
vrijdag 18 augustus 2017.
U kunt dit sturen naar ons correspondentieadres.
Financiën
Langs deze weg bedanken wij U weer voor de ontvangen giften.
Zonsondergang
Vrijdag 7 apr. 20.25 uur
Vrijdag 14 apr. 20.37 uur
Vrijdag 21 apr. 20.49 uur
Vrijdag 28 apr. 21.02 uur

Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat

1 apr. 20.15 uur
8 apr. 20.27 uur
15 apr. 20.39 uur
22 apr. 20.51 uur
29 apr. 21.03 uur

Vrijdag 5 mei 21.13 uur
Vrijdag 12 mei 21.25 uur
Vrijdag 19 mei 21.36 uur
Vrijdag 26 mei 21.46 uur

Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat

6 mei 21.15 uur
13 mei 21.27 uur
20 mei 21.37 uur
27 mei 21.47 uur

Vrijdag 2 juni 21.54 uur
Vrijdag 9 juni 22.00 uur
Vrijdag 16 juni 22.05 uur
Vrijdag 23 juni 22.07 uur
Vrijdag 30 juni 22.06 uur

Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat

3 juni 21.55 uur
10 juni 22.01 uur
17 juni 22.05 uur
24 juni 22.07 uur
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Rooster voor de maanden april, mei
en juni 2017

Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat

1 april
8 april
15 april
22 april
29 april

Themadienst
Bijbelstudie H. Jonker
Bijbelstudie
Bijbelstudie
Prediking H. Jonker

Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat

6 mei
13 mei
20 mei
27 mei

Themadienst
Bijbelstudie
Bijbelstudie
Themadienst

Sabbat
Sabbat
Sabbat
Sabbat

3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

Prediking H. Jonker
Themadienst
Bijbelstudie
Prediking H. Jonker
Wijzigingen voorbehouden!

Spreuk
“de werken des Heren zijn groot, zij worden gezocht door allen die er lust
in hebben”
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“geef toch je hart aan Jezus ”
Jesaja ziet een zeer uitzonderlijk tafereel, hij ziet de Heer
op een hoge en verheven troon zitten en de zoom van
Zijn mantel vult de hele tempel. Alles heeft een
koninklijke uitstraling met een hemelse heerlijkheid.

Boven de troon stonden serafs, ze hadden allen zes vleugels en ze riepen:
“heilig, heilig, heilig is de Here der heirscharen”. En ze riepen zo, dat de posten
van de deuren zich bewogen. De hele tempel werd vervuld van rook.
Jesaja werd bang omdat hij de Here gezien had en zei: “wee mij, want ik ben
verloren, ik ben een man van onreine lippen en ik woon temidden van een volk dat ook
onrein van lippen is.”
Hierbij erkende hij de zondige staat van zijn volk. Hij kende hun
geschiedenis, hij wist dat ze God verlaten hadden en hij wist ook wat de
gevolgen hiervan zouden zijn, en die zouden zeer zwaar zijn! Maar God
blijft voor het volk zorgen, er zal ook een andere toekomst volgen.
Want een andere profetie beschrijft het zo: “doch over het huis van David en over
de inwoners van Jeruzalem zal Ik uitstorten de Geest der genade en der gebeden, en ze
zullen Mij aan schouwen die zij doorstoken hebben, ze zullen over Hem rouwklagen, ze
zullen bitterlijk kermen als over een eerstgeborene.”
Jesaja erkende zijn zonden maar God reinigde hem hiervan: een seraf had
met een tang een gloeiende kool van het altaar gepakt en raakte zijn lippen
aan: “Jesaja, nu is de misdaad van u geweken en uw zonde is nu verzoend”. Vaak
denken we dat er geen redding meer is, dat net als Jesaja, “alles verloren is”.
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Maar voor iedereen is er uitkomst in dit leven, want die de naam van de
Heer zal aanroepen, zal worden gered! We mogen allemaal tot Hem komen,
niemand uitgezonderd.
Als we ons zo voor God verootmoedigen, gaat het licht schijnen in die
donkerheid van het leven. Het kan inderdaad heel erg donker zijn; zoek het
Licht, ga op de knieën en belijdt alles voor Hem. Dan zal de olie van de
Heilige Geest in het hart vloeien, het zal vurig gaan branden in die liefde
voor Hem.
Want de Heilige Geest laat ons dan iets zien van dat grote Licht.
“Geef toch je hart aan Jezus, zie hoe Hij op je wacht”
Kom tot de Heiland, wacht langer niet,
Kom maar tot Hem, die redding u biedt.
Die ook voor ons de hemel verliet,
Hoor naar Zijn roepstem: “Kom”

Zingt den Heere
Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde!
Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot
dag.
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Zijn geliefde kind

Grijp toch de kansen die God je wil geven
wacht niet te lang grijp Gods gaven maar aan.
Om door Zijn handen gelukkig te leven
en voor je wijzigt het aardse bestaan.
Liefde schenkt God die je steeds blijft omgeven
trouw en Zijn vriendschap die biedt Hij je aan.
Alles wat je saam met God zult beleven
betekent beveiligd aan Zijn hand te gaan.
Laat uit je handen Gods heil toch niet schieten
blijf Hem getrouw die je innig bemint.
Gaand zonder God dat zal Hem verdrieten
want jij bent immers zijn geliefde kind.
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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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