
Waarde broeders en zusters,

   Het werk is begonnen! We houden onze erediensten, ik
vergader met de Kerkenraad, bezoek de districtsvergadering,
organiseer de eerste Bijbelbespreking, en leg de eerste
contacten met leden van de gemeente. 
   Laten we er maar niet omheen draaien: er is heel veel te doen.
We zijn maar een kleine gemeente, en sommigen hebben na de
uitbraak van corona de weg naar de gemeente nog niet weer
kunnen vinden. Niet iedereen durft afkomen. Ik wil ze daarmee
niet als brosser kenmerken, want de angst is vaak ook terecht,
zeker als je in een risicogroep zit. 
   Dat is dus zeker een punt van belang: dat we mensen weer
aanmoedigen om terug te keren naar de gemeente.
   Maar daarnaast willen we ook groeien als gemeente in een
andere betekenis, zoals Paulus het zegt: 

"totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de
kennis van de Zoon van God...terwijl wij de waarheid
vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot hem die het Hoofd
is. "

   Dat is een groeien in kennis en geloof. De gemeente moet niet
alleen talrijk worden, en aan het aantal actieve leden moeten
we niet alles ophangen. Het gaat er ook om dat we groeien in
geloof, in liefde, in de kennis van het evangelie. Daar wil ik de
komende tijd ook op inzetten, vanuit het besef dat allerlei grote
evangelisatie-projecten eigenlijk niet goed werken. Maar
daarover later. 

   Corona verhindert op dit moment ook de makkelijke pastorale
contacten. Dat is zeer te betreuren, maar het is niet anders. Ik
beperk het contact met de gemeente tot een telefonisch of
digitaal contact, hoewel het altijd mogelijk is om mij te bezoeken
in de pastorie waar we de nodige voorzorgen kunnen treffen. 

   Als wij trouw zijn aan de Heer van de gemeente, mogen wij de
toekomst aan Hem overlaten! 

   Met hartelijke en broederlijke groet,

   Ds. Robbert Veen
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Wat gebeurt er allemaal? We geven een
overzicht. 

Vanaf begin september hebben we drie ere-
diensten op zondagmorgen gehouden, met ge-
middeld 8 bezoekers. Op 29 september zijn we
voor het eerst weer in De Branding samengeko-
men, nu in de grote zaal. In de dienst van 29 sep-
tember hebben we ook het Avondmaal gevierd
met zijn tienen. Uiteraard met volledige corona-
maatregelen.  

Het blijft nog even moeilijk om de audio appa-
ratuur te laten doen wat ik wil, maar we komen
steeds dichterbij de oplossing.  We bleken nog
over een andere laptop te beschikken waar heel
makkelijk de nodige programma’s op kunnen
worden geplaatst en ik had nog twee boxjes liggen
zodat we in ieder geval het geluid kunnen aan-
sluiten. De akoestiek is trouwens in De Branding
beter dan in St George. 

Verder is er in overleg besloten dat we een begin
gaan maken met een wekelijkse Bijbelbespreking.
Aanvankelijk dachten we aan de dinsdagavond,
maar misschien is het beter om op
dinsdagmiddag af te spreken. 13 oktober is het ‘s
avonds om 19.30 zodat we met de deelnemers
kunnen afspreken welke tijd onze vaste tijd wordt.
De bijeenkomst duurt ongeveer een uur, en er is
ook tijd voor ge-zelligheid. 

Er is afgesproken dat we samen de brief van
Paulus aan de Filippenzen zullen bespreken.
Verder is er ook vergaderd. Eerst een gezamenlijke
bijeenkomst van bestuursraad en kerkenraad, en
een week later een vergadering van de kerkenraad
alleen. Mevrouw Rita Pottier en mevrouw Lineke 
 Tavernier hebben zich bereid verklaard zitting in
de Kerkenraad te nemen. Zij zullen tijdens de
gemeentevergadering op 18 oktober aan de
gemeente worden voorgesteld.
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Uit de kerkenraad

DOMINEE DIGITAAL

U kunt mij op het internet op
verschillende plaatsen vinden:

KOINONIA LIVE!
https://koinoniabijbelstudie.nl

YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/
raveen1956/videos

We hebben een eerste versie van een
beleidsplan besproken dat richting zou
moeten geven aan onze gemeente in de
komende tijd. Want er is nog heel veel te
doen om de gemeente weer helemaal
goed te laten functioneren. Sommigen
hebben de weg naar de gemeente na de
onderbreking door Corona nog niet te-
ruggevonden. Anderen blijken door om-
standigheden op enige afstand te zijn
gaan staan van de gemeente. Dat baart
ons zorgen!

We hopen dat we met vereende krachten
in de komende tijd gaan doen wat we
maar kunnen, om onze gemeente veilig
door de Corona-tijd heen te kunnen lood-
sen. Daarbij vertrouwen we ons uiteraard
toe aan de Heer van de gemeente die ge-
zegd heeft dat Hij met ons wil zijn, alle
dagen, tot aan de voleinding van de we-
reld.
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MEDITATIE
Het geloof van Abraham - en wij dan?

Er zijn mensen die zeggen dat het maar "makkelijk is om te geloven.” Dat denken ze, omdat ze
menen dat geloof alleen bestaat in het uitspreken van allerlei troostende boodschappen. “God is
liefde”-roepen. “De Heere is mijn herder” zingen of zeggen. Zo komt het geloof bij hun over. En
dan nog een verhaal doorvertellen uit een ver verleden waar niemand wat aan heeft… Makkelijk,
niet waar?

Wij weten wel beter. Het leven in en vanuit geloof is helemaal niet zo makkelijk. En het is ook niet
bedoeld om makkelijk te zijn. Dat is ook te zien aan de geschiedenis van Abraham die we vinden
in het boek Genesis. Dat is een belangrijke bron, want Abraham is de vader van de gelovigen.
Zijn leven bevat dus allerlei belangrijke lessen voor ons, die in het geloof hem zijn nagevolgd. 

Was geloven voor Abraham makkelijk? Was het makkelijker voor hem dan voor ons? Abraham is
een mooi voorbeeld van wat het betekent om als gelovige te leven. Ga maar na. Net als wij leeft
hij van de hoop en de verwachting dat God Zijn belofte zal uitvoeren. Hij krijgt niets in handen.
Hij trekt in Gods opdracht naar het beloofde land, maar krijgt het niet in bezit. Integendeel, als hij
eenmaal in het land is aangekomen trekt hij met zijn kudden door het hele land heen, van noord
naar zuid, en gaat uiteindelijk naar Egypte vanwege een hongersnood die ook hem en zijn vrouw
treffen. 

Dan krijgt hij, net als wij een belofte, maar hij moet daar zo lang op wachten dat zijn vrouw en hij
maar besluiten om het heft in eigen handen te nemen - zo wordt Hagar de vrouw van Abraham
en wordt Ismaël geboren. Het enige stukje land dat Abraham uiteindelijk in bezit krijgt, is het graf
van zijn vrouw Sara. 

Als je het zo op een rijtje zet, is het bepaald geen succesverhaal. Toch wordt van deze Abraham
iets geweldigs gezegd: “Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.”
Ondanks alle obstakels en moeilijkheden in zijn leven bleef Abraham vol vertrouwen dat God zou
gaan doen wat Hij beloofd had. Daarvoor had hij zeker geen bewijzen, behalve alleen Gods
woord. Maar je ziet uit wat voor hout hij gesneden was toen Gods woord tot hem zei dat hij toch
zelf een erfgenaam zou krijgen. 

Hoe zat het dan met zijn geloof? “Hij heeft tegen alles in gehoopt. Hij vertrouwde erop dat hij een
“vader van vele volkeren zou worden,” omdat God hem dat gezegd had. Toen de belofte kwam
dat Izak geboren zou worden, toen hij al 100 en Sara 90 jaar oud was, verzwakte zijn vertrouwen
niet. “Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het
geloof, terwijl hij God de eer gaf.” Zo legt Paulus het geloof van Abraham uit in Romeinen 4. 
 Want Izak, de zoon van de belofte is geboren. Zo is ook de Christus gekomen, naar Gods belofte.
En Hij zal ook terugkeren, naar Gods belofte. Uit die hoop mogen wij leven.



En wij? Hoe is het met ons geloof? Ook wij zien niet veel van Gods beloften uitkomen in
deze wereld. Het onrecht wordt alleen maar groter lijkt het, en de chaos door Corona lijkt
niet meer te verhelpen. Waar is dan Gods Koninkrijk dat wij nu al proberen te dienen? En
dan loopt ook de kerk nog eens leeg, hier en overal in Europa.

Houden wij nog vast aan de hoop?  Aan Gods beloften? Hopen wij “tegen alles in”? Dan
zijn we waarachtig kinderen van Abraham, als we niet gaan wanhopen, ongeduldig gaan
worden en God verwijten gaan maken. Laten we doen wat Abraham deed: proberen
rechtvaardig te leven, elke dag weer, in het volle vertrouwen dat “God machtig is te doen
wat beloofd is.”

RAV
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DINSDAG 13 oktober 2020
Bijbelbespreking

Plaats: Reigaarsvlietstraat 2
Aanvang: 19.30

(Bijbel meenemen.) 

Zondag 18 oktober
Na de eredienst 

Gemeentevergadering


