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64
e
 jaargang no.1 september 2020 

Meditatie 
 

De ogen geduriglijk op de Heere 
 
Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE, want Hij zal mijn voeten uit het net 
uitvoeren (Psalm 25: 15) 

 

Je voelt het direct: iemand, die zulke taal spreekt is gelukkig. Daar gaat wat van 
uit. Dat is geloofstaal. En die geloofstaal is weer vrucht van geloofsoefening. 

Waar kom je dat vandaag tegen? Iemand, die zijn ogen op de HEERE geslagen 

heeft. En dan nog wel geduriglijk, dat wil zeggen onafgebroken. 
 

De dichter, David, heeft een heilig onbezorgd leven. We kunnen het zo 

gemakkelijk hebben. Als onze ogen maar geslagen mogen zijn op de HEERE. 

 
Waarom hebben wij het vaak zo moeilijk? Heel eenvoudig: wij durven ons niet 

aan de Heere toe te vertrouwen. We zijn bang, dat het dan niet goed gaat. We 

zorgen veel liever zelf. 
 

De praktijk leert veelal, dat we de Heere voor het laatst houden. We verwachten 

het van onszelf. Of van de heuvelen en de bergen. Of we vestigen ons vertrouwen 
op prinsen, waar men nimmer heil bij vindt. 

 

Pas als we alles uitgeprobeerd hebben, als links en rechts, voor en achter, als 

alles is afgesloten, dan, ja dan bedenken we: de weg naar boven is er nog! 
 

Vaak laat de Heere Zijn kinderen vastlopen, opdat zij zich op Hem zullen 

verlaten. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 

David heeft heel wat zorgen. Waarschijnlijk moeten wij hier denken aan de 

vervolging door Absalom, zijn eigen zoon. Hij wordt voortgejaagd als een 

veldhoen op de bergen. ‘Duizend zorgen, duizend doden kwellen zijn angstvallig 
hart’. Zijn grootste nood is echter de geestelijke nood. Gelukkig, wanneer we 

bepaald mogen worden bij de eerste oorzaak van onze ellende, namelijk de 

zonde. 
 

David spreekt over de zonden van zijn jeugd. Gedenk niet der zonden mijner 

jonkheid, noch mijner overtredingen (vs. 7a). Om Uws Naams wil, HEERE!, 
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vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot (vs. 11). Hij komt voor God in 
de schuld. En dat alles drijft hem uit tot de Heere. Tot de God des Verbonds, Die 

gezegd heeft: Ten dage als zij zich schuldig kennen, zal Ik aan Mijn verbond 

gedenken. Met een door schuldbesef verslagen hart wendt hij zich tot de Heere. 
Dat geeft een levende hoop in het hart. Het geeft verademing en verruiming. Het 

wordt ervaren, dat de Heere met een oog vol ontferming nederziet op de arme 

en verslagene van geest. De dichter kan het gewoon niet meer nalaten 

zijn ogen op de Heere te slaan. Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE. Het is 
een heilige vanzelfheid. Niet alleen voor de eeuwigheid, maak ook voor de tijd 

mag hij zich restloos overgeven aan de Heere. En nu heeft David het 

gemakkelijk. Er daalt een vrede in zijn hart, die alle verstand te boven gaat. 
 

De vrees voor zijn vijanden is weg. Hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Het 

net, dat zijn vijanden gespannen hebben, om hem te doen vallen en waarin reeds 

zijn voeten verward zijn. ‘Ik zal vol heldenmoed, daar mij Zijn Hand behoedt, 
tienduizenden niet vrezen’. 

 

Wanneer wij rondzien op het kerkelijke erf, dan moeten wij zeggen: waar gaan 
we naar toe! Er is veel wat ons verontrust … Het is niet denkbeeldig, dat een 

gevoel van moedeloosheid zich van ons meester maakt. Nu de vraag: waar 

brengt ons dit? Tot klagen? Zeker, daar is reden voor. Maar wat wordt er veel 
vrijblijvend geklaagd! Wat zijn er veel dode klachten. Hoe dat komt: Omdat men 

over de schuld heenwerkt. En dat doet de Heere niet. Nooit. Dat kan Hij niet. 

 

Telkens is het nodig bij vernieuwing de Heere te ontmoeten. En in de ontmoeting 
met God, wat gepaard gaat met een diep besef van eigen verlorenheid en 

onwaardigheid, worden klachten geboren, maar dan levende klachten. Wat 

klaagt dan een levend mens? Een ieder klage vanwege zijn zonden. 
 

Wanneer de kerk voor God in de schuld komt, is er verwachting. Dan vragen 

we: Heere, wij hebben het niet verdiend, maar wilt U nog eens aan Uw Verbond 
gedenken. Uw Verbond, dat van geen wankelen weet. Dan is het uiteindelijk 

niet onze zaak, maar Gods zaak. Het gaat om de verheerlijking van Zijn grote 

Naam. 

 
… Dat wij door genade, te midden van alle zorgen, die ons omringen, de dichter 

mogen nazeggen: Mijn ogen zijn geduriglijk op den HEERE. 

 
Wijlen ds. P. Beekhuis 
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Diensten des Woords 
 

zondag   6 september 2020 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 
woensdag 9 september 2020 19.45 uur Bijbellezing ds. A.J.T. Ruis 

zondag  13 september 2020 10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

zondag 20 september 2020 10.00 & 16.30 uur  ds. A.J.T. Ruis 

zondag 27 september 2020  10.00 & 16.30 uur ds. P. den Butter 
zondag   4 oktober 2020  10.00 & 16.30 uur ds. A.J.T. Ruis 

 

Data om te onthouden (alles D.v.) 
 

09-09-2020 Bijbellezing, 19.45 uur, onderwerp: nachtgezichten van Zacharia 
16-09-2020 Bijbelkring jongvolwassenen, aanvang 19.45 uur in de kerkzaal  

 

Collecterooster 
 

datum 1e collecte 2e collecte 3e collecte 

  6 sept. eredienst onderhoud kerk & past. algemene kosten kerk 
13 sept. eredienst kerkelijke kassen algemene kosten kerk 

20 sept. eredienst diaconie algemene kosten kerk 

27 sept. eredienst onderhoud kerk & past. algemene kosten kerk 
  4 okt. eredienst Bijzondere Noden algemene kosten kerk 

 

Zondagsschool “Timotheüs” 

Beste jongens en meisjes,  

Wat is het lang geleden dat we elkaar op de zondagsschool gezien hebben. Door 

het coronavirus konden we de laatste maanden voor de vakantie niet bij elkaar 

komen. Daarna hadden we zomervakantie. We hopen dat jullie een fijne en 

goede vakantie hebben gehad.   

De Heere heeft ons allemaal gespaard in deze lange periode. De Heere geeft ons 
nog tijd om Hem te zoeken. En te vragen aan de Heere om te mogen leren leven 

tot eer van Hem. Bidt je daar ook iedere dag om? In de Bijbel staat dat wie de 

Heere vroeg zoekt, Hem zal vinden. Dat geldt ook voor jou!  
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We hopen de komende tijd, als de maatregelen het toelaten, weer op D.V. zondag 
20-09 en 04-10 bij elkaar te komen. We zien er naar uit om jullie weer allemaal 

te zien. De ouders zullen, ongeveer een week voor de eerste bijeenkomst, een 

mail krijgen over de groepsindeling en het beleid rondom de coronaregels.  

Er zijn 3 kinderen die niet meer op zondagsschool zullen komen: Esli, Thirza en 

Deborah. Esli en Thirza hopen naar de catechisatie te gaan, Deborah is verhuisd 
naar Genemuiden. We hopen dat jullie een fijne tijd op de zondagsschool gehad 

hebben. En wensen jullie van harte de zegen van de Heere toe.   

De komende tijd hoopt Elsemiek jarig te zijn, en wel op 01-10. We wensen je 

een hele fijne verjaardag!  

 Hartelijke groet van de meester en de juffen 

Jeugdvereniging - 16 “Jonathan” 
 

Beste jongens en meiden, 
 

De vakantie zit er bijna op, helaas..  Ondanks de invloed van de maatregelen 

waardoor je vakantie er misschien anders uit heeft gezien dat je had verwacht, 

hopen wij dat jullie allemaal hebben genoten en goed zijn uitgerust. In de 
vakantie hebben wij niet stil gezeten en nagedacht over een mooi thema voor dit 

seizoen namelijk: Ik ben.. wat gaat over de namen van de Heere Jezus. Daarnaast 

hebben we ook nagedacht over de verdere invulling van het nieuwe seizoen. We 
hebben er zin in en kijken er naar uit jullie weer te spreken. 

 

De openingsavond is op D.V. 4 september en begint om 19.30u. Dit vindt, anders 

dan gebruikelijk met de openingsavond, plaats in het kerkgebouw vanwege de 
maatregelen. We hopen op een mooi seizoen waarin we elkaar beter leren 

kennen, maar bovenal meer leren over wie God is en wat dit betekent voor jouw 

leven.  
 

Voor nieuwelingen: voel je welkom. We vinden het erg leuk als je komt! 

 
Hartelijke groet, 

Jaco & Willeke  
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Jeugdvereniging + 16 “Benjamin” 
 

Beste allemaal,  
 

Het is al weer even geleden dat we elkaar gezien hebben. Vlak voor de vakantie 

hadden we een gezellige BBQ bij de familie Vuijk. Het was erg leuk dat er 

zoveel jongeren waren! Nogmaals bedankt voor de gastvrijheid familie Vuijk :).  
Normaal gesproken zou het nieuwe seizoen in september beginnen. Maar zoals 

gemeld op WhatsApp heeft de leiding besloten om de JV avonden voor alsnog 

niet door te laten gaan. Dit vinden we natuurlijk erg jammer, maar we moeten 
ons aan de maatregelen houden. Gelukkig kunnen we weer met elkaar naar de 

kerk, en dat is niet overal het geval. Daarvoor mogen we erg dankbaar zijn!  

 
Groetjes, Joanne 

 

Bijbelkring Jongvolwassenen 
 
Beste Bijbelkring, 

 
Na een heel aantal maanden waarin we helaas niet bij elkaar konden komen, 

hopen we in september weer te starten met de Bijbelkring jongvolwassenen. Op 

woensdag 16 september zal de eerste avond weer zijn, uiteraard met het in acht 
nemen van de richtlijnen. We zullen om 20.00 uur beginnen in de kerkzaal. Alle 

jongvolwassen tussen de 20 en 35 zijn van harte uitgenodigd!  

Graag waren we begonnen met een informele activiteit, maar gezien de 

maatregelen hebben we hier vanaf gezien. Hopelijk kunnen we dit later in het 
seizoen nog inhalen.  

 

Tijdens dit seizoen willen we het boekje ‘Openbaring begrijpen’ van Steef Post 
gaan behandelen. Met elkaar gaan we ons verdiepen in Openbaring en hopen we 

veel te leren van dit bijzondere en soms moeilijke Bijbelboek.  

In de leiding van de Bijbelkring ontstond een lege plek na de verhuizing van 
Arjan en Maartje Droger. Deze zal worden opgevuld door Elise Kesselaar.  

 

Verder willen we jullie er nog op wijzen dat er op zondag 6 september na de 

middagdienst een preekbespreking zal zijn met de dominee. We zullen dan ook 
met elkaar eten, dus neem je eigen broodjes mee. 
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Voor beide bijeenkomsten een hartelijke uitnodiging, ook voor de jongeren die 
nog niet eerder zijn geweest. En als er vragen zijn, neem gerust contact met ons 

op. 

 
Een hartelijke groet, 

Arjan van Voorden en Elise Kesselaar 

 

Van de vrouwenvereniging 
 

Het is gebruikelijk dat in september het verenigingsseizoen weer begint. Zo 
hopen wij ook een start te maken met onze vrouwenvereniging. Echter in deze 

periode van de z.g. Coronatijd is het voor ons nog onduidelijk op welke wijze 

wij bijeen kunnen komen. Wij hopen u daar op een later tijdstip over te kunnen 
berichten. 

Met vriendelijke groet,  

Ina van Voorden  en Krinie van Roon  

 

Evangelisatie  
 
Het Evangelisatiewerk lijkt soms ploegen op rotsen.  Heeft het allemaal wel zin. 

Soms ben je er moedeloos van. Amos 6 vers 12 zegt: Zullen ook paarden rennen 

op een steenrots? Zal men ook daarop met runderen ploegen? Dat heeft toch 
geen enkel nut? Velen zoeken hun geluk waar het nooit te vinden is. Menen aan 

deze wereld met al haar begeerlijkheden genoeg te hebben. Nee geen interesse, 

God bestaat niet, ik ben atheïst, reageerde een vrouw op mijn aanbieding een 

Bijbel aan te nemen. Door anderen wordt je genegeerd. Ploegen op rotsen lijkt 
het soms. En toch maar doorgaan. Want om onzentwil is dat geschreven; 

overmits die ploegt, op hoop moet ploegen. (1 Kor. 9 : 10) wij weten niet wat de 

uitkomst is van ons eenvoudige en vaak gebrekkige werk. Op rotsen ploegen met 
verwachting. Verwachting van de Heere bij ieder Evangelie dat je aanbiedt. De 

Heere weet er van, ook van de moedeloosheid die er soms kan zijn. Dan staat 

daar ineens een oudere mevrouw uit de gemeente die de moeite nam om achter 
haar rollator naar ons toe te komen. Ze reikte ons een gedicht aan van Nic. Beets 

en weg was ze weer. Wellicht kan je het gebruiken zei ze nog. Mijn hart juichte, 

het leeft ook in de gemeente! Daarom is het zo belangrijk gemeente dat wij weten 

dat u achter ons staat in dit soms moeilijke maar toch ook mooie werk. Het is 
niet alleen maar het werk van de ons als evangelisatiewerkgroep. We doen het 

namens u. U bidt toch voor dit werk? Die dag ging het verder voorspoedig. We 

hebben tientallen Lukas-evangelies kunnen weggeven. Met Paulus zeg ik dan in 
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biddend opzien ‘opdat ik er immers enigen behouden zou.’ Want wie zonder 
God door het leven gaat zal ook de eeuwigheid zonder God moeten doen. Dat 

gun je toch niemand. 

Namens de Evangelisatiewerkgroep, 
Nico Weerheim 

 

Uitzending kerktelefoon, aanvang 19.30 uur, ook via kerkomroep.nl 

 

dinsdag        1 sept. 2020 ds. A. Baars   1 Koningen 21:  27-29 

donderdag    3 sept. 2020  ds. A. Baars   2 Koningen 1: 1-6 
woensdag     9 sept. 2020 ds. A.J.T. Ruis  Bijbellezing  

donderdag  10 sept. 2020 ds. A. Baars   2 Koningen 1: 7-18  

donderdag  17 sept. 2020 ds. P. den Butter  Genesis 3: 8, 9  
donderdag  24 sept. 2020  ds. P den Butter Genesis 4: 1 en 25 

donderdag    1 okt. 2020  ds. P. den Butter Genesis 19: 29 

donderdag    8 okt.  2020  ds. P. den Butter Genesis 26: 18     

                                            

Schoonmaakrooster kerkgebouw 
 
Week 36 01 -  05 sep Greet en Marlena en Joke van Bohemen 

Week 37  07 – 12 sep Coby en Nel en Jan 

Week 38 14 – 19 sep Willeke en Marlies en Bertine 
Week 39 21 – 26 sep Geke en Celia en Willemieke 

Week 40 28 -   3 okt Janneke en Esther en Hannie 

Week 42   5 – 10 okt   Harmen en Evelien en Gerdiene 

 

Stichting Ismael 
 
Beste gemeenteleden, 

 

Een aantal weken geleden zijn we opgeschrikt door een ramp in Beiroet, de 
hoofdstad van Libanon. In de haven van Beiroet vond een enorme explosie plaats 

met als gevolg vele doden, gewonden en grote materiele schade.  

In Beiroet zijn diverse Christelijke hulporganisaties actief. Eén daarvan is 
Stichting Ismaël (www.stichting-ismael.nl). Stichting Ismaël wil de mensen in 

Beiroet helpen om juist in deze nood ook het evangelie te (blijven) verkondigen 

en zo niet alleen te voorzien in de onvoorstelbare materiële nood, maar ook in 

de geestelijke nood van Beiroet.   

http://www.stichting-ismael.nl/
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Vanwege de nood in Beiroet heeft de diaconie besloten om Stichting Ismaël 
financieel te steunen door 500 euro over te maken. Hiervoor komt geen speciale 

collecte. Het staat u uiteraard vrij om ook geld over te maken. Dat kan via: 

rekeningnummer NL68 TRIO 0786 7131 43 t.n.v. Stichting Ismaël o.v.v. Hulp 

aan Beiroet of via rekeningnummer kerk: NL 59 INGB 000 3153010 t.n.v: penn 

Chr. Geref Rotterdam-Kralingen o.v.v: Stichting Ismaël. 

De diaconie  

 

Vervolgverhaal voor jong en oud 

 

IN MOEDERS PLAATS  
 

En plotseling het was, of hij ineens alles begreep. Hoe had hij zó dom kunnen 

zijn! 

Het maakte hem overmoedig. "Fijn Beulah. Je weet: ik heb maar één zusje, waar 
ik van hou en ik heb maar één meisje, waar ik altijd aan denk, en weetje, wat ik 

nu hoop..." 

Hij wachtte even, sloeg zijn arm om haar heen en tilde haar hoofd op, zodat hij 
haar ogen kon zien. 

"Zou dat meisje iets méér van me kunnen houden dan van een broer?" Ze hoefde 

hem geen antwoord te geven. 
Castor werd een beetje ongeduldig. Wat duurde het toch lang met die twee op 

de bank. Hadden ze elkaar zoveel te vertellen? Toen ze 's avonds samen met 

tante Jane aan tafel zaten, keek deze eens onderzoekend van de één naar de 

ander. 
"Jullie hoeven me niets te vertellen", zei ze toen blij. Ze lachte om die twee 

verbaasde gezichten. "Ik had het al lang gezien". 

In het rode bakstenen huis vlakbij Londen heerste een gezellige drukte. Douglas' 
moeder, die anders zo rustig was, liep zenuwachtig heen en weer. Douglas zou 

weer thuiskomen, maar hij zou niet alleen zijn. Nee, hij zou Beulah meebrengen. 

Wat had ze dat lieve kind al lang niet meer gezien. Zou ze veel veranderd zijn? 
Wat leuk, dat ze een poosje bij haar kwam logeren.  Het wachten duurde lang. 

Gedurig keek ze uit het raam de lange smalle weg af. En steeds waren haar 

gedachten bij het kleine meisje, dat ze bijna een jaar had mogen verzorgen. Wat 

was dat een gezellige tijd geweest, voordat haar grootvader haar plotseling kwam 
halen. Het was net, alsof ze zelf ineens een dochtertje had. 

Eindelijk stopte een rijtuig voor het hek. Eerst stapte Douglas uit, toen een 

jongedame. Mevrouw Howard kon haar ogen bijna niet geloven. Was dát 
Beulah? 
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Met een lachend gezicht kwam Douglas met Beulah aan zijn hand naar haar toe. 
"Moeder, hier is uw dochter weer. Ze is groot geworden, hè?  Mag ze nu ècht 

uw dochter worden?" 

Mevrouw Howard keek naar die twee blijde gezichten. Toen drong tot haar door, 
wat Douglas' woorden betekenden. "Kinderen!" zei ze verrast, "is dat echt 

waar?" 

Ontroerd en met grote blijdschap kuste ze Beulah op beide wangen.  "Wat ben 

ik daar blij mee, kind!  Als ik een vrouw voor Douglas had moeten zoeken, had 
ik geen andere keus gemaakt". 

"Uw zoon heeft dan dezelfde smaak," lachte Douglas vrolijk. 

Douglas en Beulah waren niet zo lang verloofd. Al gauw werden er 
voorbereidingen gemaakt voor het huwelijk. 

Ze zouden het liefst in stilte zijn getrouwd, maar dat was wel erg moeilijk. Toen 

ze samen nagingen, aan welke mensen ze verplicht waren een uitnodiging te 

sturen, werd dat nog een hele rij. 
Het was een stralende dag, toen Douglas zijn bruid naar het koetshuis bracht. 

Omdat het dorpskerkje veel en veel te klein was en Beulah ook geen zin had om 

het in de grote kerk in de stad te doen, had men het koetshuis ingericht. De 
rijtuigen en wagens stonden buiten. En nadat alles grondig was schoongemaakt, 

konden er heel wat stoelen staan. Behalve de vele gasten, kon ook het personeel 

nog zitten, terwijl de dorpsbewoners met een staanplaatsje tevreden moesten 
zijn. Maar dat hadden ze er graag voor over. Zo had Beulah het 't liefst: tussen 

de eigen mensen.  En die zouden er in de stad niet bij kunnen zijn. 

Ook de eigen dorpspredikant zou een zegen vragen over hun huwelijk.  Beulah 

wilde beslist geen ander uitnodigen. Hoe vaak had ze niet met zegen onder zijn 
prediking gezeten? En had ze daar in dat eenvoudige dorpskerkje geen onderwijs 

mogen ontvangen? 

's Avonds was er een groot diner. Met opzet had Beulah het zo geregeld, dat het 
de hele avond in beslag nam. Na het diner zouden Douglas en zij vertrekken voor 

een huwelijksreis. De gasten zouden dan ook verplicht zijn naar huis te gaan, 

zodat er geen bal kon gehouden worden. 
In het koetshuis waren na de kerkdienst alle stoelen in rijen om lange tafels gezet. 

Daar zou het personeel een diner krijgen. En het hoogtepunt van de avond was, 

toen halverwege het diner de bruid en de bruidegom ook nog even in het 

koetshuis kwamen kijken. 
Beulah wist wel, dat heel veel van haar gasten hiervoor de neus zouden ophalen. 

"Maar ik vind het daar eerlijk gezegd nog gezelliger dan in de eetzaal", fluisterde 

ze ondeugend in Douglas' oor. 
Een jaar later... 
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In een prieel, onder een grote kastanjeboom, zat Beulah ijverig te borduren. 
Douglas was een paar dagen naar Londen en Beulah kon deze dagen goed 

gebruiken om aan de babyuitzet te werken. In de naaikamer was alles 

klaargemaakt: lakentjes, sloopjes, luiers en hemdjes. Een hele stapel. En Beulah 
borduurde op alles in hele kleine priegelsteekjes het wapen van Castleton. 

Met een zachte glimlach dacht ze aan het nieuwe leven, dat groeide.  Ook moest 

ze in deze tijd vaak aan moeder denken. Als zij dit nog eens mee had mogen 

maken... 
Veel gingen haar gedachten ook terug naar haar kindertijd. Hoe had haar moeder 

haar niet, zodra ze maar iets kon begrijpen, gewezen op het éne nodige. Heel 

vroeg had ze het zaad al in haar kinderhart mogen zaaien. En hoe had ze haar op 
haar sterfbed nog vermaand. En, wonder van genade, de Heere had dat 

eenvoudige woord willen zegenen. 

De jonge Gravin van Castleton boog haar hoofd. En er kwam een vurig gebed in 

haar hart ook zó'n moeder te mogen zijn voor het kind dat nog geboren moest 
worden...   

 

Einde verhaal. 
 

Colofon 
 

Kopij inleveren voor de 20e van de maand bij de eindredacteur J.A. van Voorden  

Kerkgebouw    Jeruzalemkerk, Jeruzalemstraat 95 tel.452 50 53 

   3061 GM Rotterdam   

Website Jeruzalemkerk www.cgkkralingen.nl 

Predikant   Drs. A.J.T. Ruis, Struikheide 28 tel. 313 24 74 

   3069 LJ  Rotterdam 

E-mailadres  ajtruis@kliksafe.nl 

Scriba   R.B.J. Naaktgeboren, Gorzenhof 10 tel. 442 60 50 

   2907 RA Capelle aan den IJssel  
E-mailadres  scriba@cgkkralingen.nl 

Penningmeester  Chr. Ger. Kerk  Rotterdam-Kralingen, 

   Postbankrekening    NL59 INGB  0003153010   

   Rabo bankrekening NL54 RABO 0159046491 

Redactie kerkblad  J.A. van Voorden  tel. 437 20 75 

   Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel 

E-mailadres   j.a.vanvoorden@kliksafe.nl 

Koster kerk  J. de Koning, Roekstraat 91 

   2903 RS Capelle aan den IJssel    tel. 442 10 58 

Kerktelefoon/CD’s  A.D. Huijzer     tel. 475 09 52 

 


