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En gij zult Hem
de naam “Jezus” geven

Mattheüs 1 : 18 – 25:

We mogen, ook dit jaar, weer
onder de gunst van de Heere hopelijk Kerstfeest te vieren. Dat feest
bepaalt ons weer bij de geboorte
van de Here Jezus, en de betekenis
van die geboorte voor óns.
En dan zijn er een aantal opvallende
dingen. Hóé je er ook over denkt,
het ís nogal wat, wat Maria en Jozef
toen hebben meegemaakt, vóór de
geboorte die we straks weer zullen
gedenken! Maria kreeg te horen dat
ze in verwachting zou raken, maar
níét via haar aanstaande man, Jozef.
En díé Jozef kreeg de opdracht om
dat allemaal maar te accepteren.
Goed, uiteindelijk mocht hij het
Kind, als het geboren was, wél een

naam geven. Maar die naam kwam
in de familie van Jozef niet voor!
Wáárom dan tóch juist díé Naam,
Jezus?
Lezers, ik kan me zo voorstellen
dat ze daar samen over gesproken
zullen hebben, Maria en Jozef. Van
Maria staat geschreven dat ze álles,
ál haar ervaringen overwoog, en
bewaarde in haar hart. Zo bijvoorbeeld wat de herders vertelden
over de boodschap van de engelen,
toen het Kind geboren was (Lucas 2
: 8 – 20). Of, wat de engel Gabriël
namens de Heere tot haar zei, toen
hij de geboorte van haar zoon
aankondigde (Luc. 1 : 26 – 38)
En later, als Jezus op 12-jarige leef1

tijd in de tempel is. Dan lezen we
opnieuw dat Maria in haar hart
de woorden bewaarde die er toen
gesproken zijn. Maria was blijkbaar een vrouw die díép over alles
nadacht. Dus vást ook over die
Naam, Jezus. Maria en Jozef hebben
sámen die Naam overdacht. Jezus,
Hij zal JEZUS heten.
En zij kenden die naam, want
ze kenden de geschiedenis van
het volk Israël. Het was indertijd, láng geleden, een man met
dezelfde naambetekenis geweest.
Een man, die de kinderen Israëls
in het Beloofde Land, Kanaän,
leidde. Jozua, zeggen wij dan. En de
kinderen Israëls keerden, later, uit
de Babylonische ballingschap terug
onder leiding van, onder anderen,
Jezua, óók dezelfde woordvorm van
die naam: Jezus.
Die Naam had een speciale
klank. Een naam die klonk als een
programma. DIT is de Man Die Zijn
volk redt, óók in deze tijd van overheersing. HIJ zal Zijn volk redden van
al hun zonden, zoals Jozef hoorde
van de engel die aan hem verscheen.
Lezers, zo’n Naam gaat heel
zwaar wegen, als je er over nadenkt.
De Heere God Zélf heeft die Naam
bedacht, en die Naam, Jezus, laten
geven aan de Zoon Die Hij óók
gegeven heeft. En, omdat God Zélf
aan dat Kind die naam gaf, is dat de
énige Naam onder de hemel die zó’n
volle, wonderlijke klank heeft!
Jezus, Immanuèl! Daarmee is
álles gezegd wat Gods Vaderhart
bedoelt voor de wereld, voor de
mensen. Oók voor óns dus! Jezus:
de Heere redt, betekent die Naam.
En in die Naam horen wij, óók wíj,
Gods vaderhart trillen in liefde voor
de wereld. In deze Naam, Jezus, ligt
het hart van de hemelse Vader ópen.
Maria en Jozef hebben geluisterd. En
toen het Kind geboren was, hebben
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ze tegen de mensen gezegd: “Hij
heet JEZUS!”. Voor Jozef zag het er
eerst naar uit dat dit Kind het einde
zou betekenen voor zijn (voorgenomen) huwelijk. Maar het wérd
voor hem léven! En voor Maria leek
het, alsof dit Kind het einde betekende van haar jeugd. Maar ze is er
eeuwig jong bij gebleven.
“Van je familie moet je het
maar hebben” , zegt men wel. Jozef
en Maria wisten het, en wij mogen
het óók wéten: Dít is familie waar
je écht béter van wordt! De allesbeheersende vraag is of wij in die
familiebetrekking mogen zijn opgenomen. Of wij mogen weten dat ook
wij gered zijn door die reddende
liefde van de Heere God, in de Heere
Jezus Christus. Hij is het Die zal zijn
volk redden van hun zonden. Zo
komt in die naam met elk Kerstfeest
waarop wij de geboorte van Jezus
(de Heere heeft zelf die naam
gegeven!) gedenken de vraag naar
ons heel persoonlijk toe: ook voor
uw zonden? Hij is het zo waard dat
we voor die Immanuel, die ‘God met
ons’ te knielen. Hem ons hart en
leven toe te vertrouwen.
Ds. J. Wouters, predikant
Hervormde Gemeente Haamstede

Van de redactietafel
Deze uitgave van de Gemeenteklanken is wat beperkt qua inhoud,
heel veel activiteiten die we jaarlijks zo gewoon waren gingen niet
door, dus ook geen verhalen en
reacties. Wat een bewogen jaar ligt
achter ons. Een jaar waarin héél véél
gebeurd is. Zeker ons dagelijksleven
was soms behoorlijk in de war: 1,5
meter afstand houden van elkaar,
mondkapjes dragen, beperkt aantal
bezoekers thuis en bij kerkdiensten,
niet zingen in de dienst, dit is maar
een kleine greep uit ons huishoudboekje. Maar hoe gaan we nu verder
in het nieuwe jaar? We moeten maar
vertrouwen, hopen, bidden en lief
hebben dat alles weer normaal gaat
worden. En op weg naar dat nieuwe
jaar, rest ons nog één belangrijk

feest, ja, een ECHT FEEST. Centraal
in deze dagen staat de viering van de
geboorte van onze Heer en Heiland,
Jezus Christus. Hij is niet voor niets
naar deze wereld gekomen voor u
en mij, om toch dát vertrouwen te
geven wat wij zo nodig hebben om
verder te gaan in het nieuwe jaar.
Van harte gezegende Kerstdagen
toegewenst en een voorspoedig
2021.
Maarten B.
Bijgaand in deze Gemeenteklanken
de inmiddels vertrouwd geworden
acceptgiro en u te vragen om een
bijdrage. Want zonder uw steun
kunnen wij niet.

Bericht uit de gemeente
Lieve gemeente van Hervormd
Haamstede,
Al 19 jaar verkeren wij, van begin
april tot eind september, in de luxe
situatie, deze periode op de camping
in Haamstede door te brengen. Ook
zijn we trouwe bezoekers van de
eredienst bij u. Momenteel hebben
we ons teruggetrokken op ons “eigen
eiland”
Onze eigen gemeente is recentelijk,
door financiële reden, samengevoegd
waardoor de signatuur behoorlijk is gemoderniseerd. Mede door
de huidige corona-omstandigheden
is kerkbezoek in onze gemeente
Zwijndrecht moeilijk en hebben we
“Kerkdienst gemist” ontdekt. We zijn
dankbaar voor deze mogelijkheid en
maken daar dankbaar gebruik van.
We loggen om 9.45 uur in, beleven
life de dienst mee, en voelen ons echt
verbonden met U allen.

We wensen u allen een verwachtingsvolle tijd toe en hopen u volgend
jaar in goede gezondheid weer te
ontmoeten
Hartelijke groeten aan dominee
Wouters en de gehele Gemeente.
Wim en Janny de Weerdt
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Dankwoord
Heel hartelijk dank voor de bloemen,
kaarten, telefoontjes en bezoekjes die
we mochten ontvangen voor ons
55 jarig huwelijk, het was ondanks
alles een mooie dag.
Joop en Magda Quist

Dankwoord Nelleke Honkoop
Voor al de aandacht die zij mocht
ontvangen vanuit de gemeente tijdens
haar medische behandelingen.

Kerkelijke mutaties
Ingekomen:
Mevr. J.A. Heerschap - Tanis is
verhuisd van Serooskerke
naar Serooskerkseweg 12,
4328 SM BURGH-HAAMSTEDE
Vertrokken:
Dhr. A.W. van den Ban is verhuisd
van, Binnenduin 1, naar Brielle

Fam. E.W. van Ravenswaaij is verhuisd
van Sliedrecht naar Binnenduin 15,
4328 HK BURGH-HAAMSTEDE

Fam. M.C. Gaanderse is verhuisd van
Perenmeet 50 naar SCHARENDIJKE

Binnen eigen gemeente:
Fam. C.J. de Glopper van
Bouwmansweg 11, naar
Groenewoudswegje 12
Overleden:
Dhr. J.J. van der Have, Duinoordweg 7

20-08-2020

74 jaar

Mevr. M. Hanse - Kouwenberg, Kloosterweg 18 0002

28-10-2020

88 jaar

Dhr. C. Schellevis, Burghseweg 67 A

11-11-2020

99 jaar

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven,
noch engelen noch machten, noch heden
noch toekomst, noch krachten, noch hoogte
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde Gods,
welk is in Christus Jezus, onze Here.
Romeinen 8: 38 en 39
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Belangrijke adressen
Kerkgebouw: Ring 1, tel. 652248
www.hervormdhaamstede.nl
Predikant ds. J. Wouters
Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg
tel.: 0118-613216 / 0612541408,
e-mail: info@joswouters.com
website: www.joswouters.com
Dhr. C.G.C. Hekman, voorzitter Kerkenraad,
ouderling
Hogezoom 3-33, 4328 EE Burgh-Haamstede,
tel: 0111-468054, Mob. : +31645767127,
e-mail: cgchekman@zeelandnet.nl

Organisten: Aart Kot
‘s Gravenmeet 15, 4328 PG Burgh-Haamstede
06-11291103, 06-15237982,
e-mail: mezzo@zeelandnet.nl
Petra Hoefs-van de Putte
James Grieves 17, 4007 XM Tiel,
tel. 0344-572740,
e-mail: marcel.petra.hoefs@gmail.com
Sandra van de Putte
Verdiweg 441, 3816 KN Amersfoort,
tel, 033-4702579, e-mail: shvandeputte@hotmail.com

Dhr. Q.A. van de Vrie, Kerkrentmeester,
Zuidwelleweg 3, 4326 SG Noordwelle.
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.com

Diaconie, Dhr. Q.A. van de Vrie,
Zuidwelleweg 3, 4326 SG Noordwelle.
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.com
IBAN: NL76 RABO 0357 8013 26

Dhr. P.G. Buijs, diaken
Margrietstraat 39, 4328 BW Burgh-Haamstede
tel. 652495,

Zendingscommissie:
Ds. J. Wouters (contactpersoon),
IBAN: NL18 RABO 0357 8665 84

Mevr. P. ‘t Hart-Arkenbout, ouderling
Torenweg 16, 4328 JH Burgh-Haamstede,
tel. 650056, e-mail: pia.t.hart@outlook.com

Kindernevendienst: M. Kramer-Nap
’s Gravenmeet 35, 4328 PG Burgh-Haamstede,
tel. 652340

Mevr. A. Barends - Sabee, scriba Kerkenraad
‘t Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Verjaardagsfonds: J. van Damme
Dapperweg 17, 4328 BA Burgh-Haamstede,
tel. 652075

Koster wnd.: P. de Meij
Margrietstraat 27, 4328 BW Burgh-Haamstede,
tel. 651901, e-mail: p.de.meij@kpnplanet.nl

Int. Kerkelijk kerkkoor: Lia v.d. Linde
Zandweg 17, 4328 BG Burgh-Haamstede,
tel. 652489, e mail: bvdlinde@zeelandnet.nl

Koster wnd. / Ledenregistratie: M. Barends
‘t Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Kerkbode: M.P. van ‘t Hoff
tel. 06-51356640,
e-mail: mpvanthoff@zeelandnet.nl

Gemeenteklanken: M. Barends
‘t Schoolplein 9, 4328 AK Burgh-Haamstede,
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl
Kerkelijk ontvanger: J.A. in ‘t Veld
Irenestraat 51, 4328 BT Burgh-Haamstede
Tel. 651883, e-mail jaintveld@zeelandnet.nl
Banken: Rabobank Oosterschelde:
IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40
t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Gem. Haamstede
ING: IBAN NL80 INGB 0000 2104 28
t.n.v. Ontvanger Ned.Herv. Kerk Haamstede
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Kerkdiensten
Januari:
03 10.00 uur: ds. J. Wouters
10 10.00 uur: ds. P. Van Brugge uit Kapelle
17 10.00 uur: pastor P. Riemens
24 10.00 uur: ds. F. van Vliet uit Zaamslag
31 10.00 uur: ds. J. Wouters
Februari:
07 10.00 uur: ds. J. Wouters HA
14 10.00 uur: da. G. Zomer uit Haamstede
21 10.00 uur: ds. J. Wouters
28 10.00 uur: ds. G.J. Smit uit Middelburg
Maart:
07 10.00 uur: ds. J. Wouters
14 10.00 uur: ds. G. Sinke uit Haamstede
21 10.00 uur: ds. C. Haasnoot uit Lisse
28 10.00 uur: ds. J. Wouters
April:
02 19.00 uur: ds. J. Wouters Goede Vrijdag HA
04 10.00 uur: ds. J. Wouters 1e Paasdag
11 10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes
18 10.00 uur: ds. P. Boomsma uit Amsterdam
25 10.00 uur: ds. G.J. Smit uit Middelburg
Mei:
02 10.00 uur: ds. J. Wouters
09 10.00 uur: ds. H. Catsburg uit Goes
13 10.00 uur: ds. J. Wouters Hemelvaartdag
16 10.00 uur: ds. J. Smink uit Zierikzee
23 10.00 uur: ds. J. Wouters 1e Pinksterdag
30 10.00 uur: ds. J. Wouters
Juni:
06 10.00 uur: ds. J. Wouters HA
13 10.00 uur: ds. G. Sinke
20 10.00 uur: ds. Th. Wegman uit Zeist
27 10.00 uur: ds. J. Wouters

Inleveren copy voorjaar/zomer
Gemeenteklanken woensdag 10 maart 2021
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Gedachten over het Heilig Avondmaal
Als predikant van onze gemeente
merk ik helaas nog steeds dat
gemeenteleden
het
Avondmaal
mijden. Ik ben daar bedroefd over.
Hoe kunnen we duidelijk maken dat
het Heilig Avondmaal is ingesteld tot
troost voor de gelovigen? Ik las hierover enkele gedachten van Calvijn.
Calvijn heeft in de Catechismus van
Genève prachtige, maar ook ernstige
zaken over het Heilig Avondmaal
geschreven. Ik citeer daaruit het
volgende.
Wat is de betekenis van het
Avondmaal?
Onze Heere heeft het ingesteld om
ons te verzekeren, dat onze zielen
door de gemeenschap met Zijn
lichaam en Zijn bloed gevoed worden
in de hoop op het eeuwige leven.
Wat ontvangen wij in het teken van
het brood?
Het lichaam van de Heere Jezus, dat
eenmaal ten offer gebracht is om
ons met God te verzoenen, wordt
ons daarin gegeven om ons er zekerheid van te geven, dat wij aan deze
verzoening deelhebben.
Wat is het teken van de wijn voor
ons?
Het wil zeggen, dat de Heere Jezus
ons Zijn bloed te drinken geeft, dat
Hij eenmaal uitgestort heeft als prijs
en voldoening voor onze zonden,
opdat wij geenszins twijfelen aan de
vrucht daarvan voor onszelf.
Moeten wij werkelijk deel hebben
aan het lichaam en aan het bloed des
Heeren?
Dit moet men aldus verstaan.
Aangezien geheel het vertrouwen in
ons heil berust op de gehoorzaam-

heid, die Hij aan God Zijn Vader heeft
betoond en die ons toegerekend is
alsof zij de onze ware, moeten wij
Hemzelf bezitten. Zijn gaven kunnen
immers de onze niet zijn, indien Hij
zich niet eerst aan ons geeft.
Het middel, waardoor wij Hem in ons
opnemen, is toch het geloof?
Ja, mits wij evenwel niet alleen
geloven, dat Hij gestorven is en opgestaan om ons van de eeuwige dood
te verlossen en voor ons het leven
te verwerven, maar ook dat Hij in
ons woont en met ons verbonden is,
zoals het hoofd met zijn leden, om
ons deelgenoot te doen zijn van al
Zijn genadegaven door de kracht van
deze geloofsverbintenis.
Hoe moeten wij het Heilig
Avondmaal gebruiken?
Zoals de heilige Paulus het zegt: de
mens beproeve zichzelf alvorens te
naderen (1 Corinthe 11: 28).
In welk opzicht moet hij zichzelf
beproeven?
Of hij een waar lidmaat van Jezus
Christus is.
Waaraan kan hij dat weten?
Of hij een waarachtig geloof en
berouw heeft; of hij zijn naasten met
ware liefde liefheeft en niet bezoedeld is door haat, wraakzucht of
vijandschap.
Is het dan vereist een volmaakt
geloof en volmaakte liefde te
hebben?
Zij moeten beide echt zijn en niet
geveinsd. Maar zo volmaakt te zijn,
dat er niets op te zeggen valt, dat
vindt men niet onder de mensen. Dan
zou ook het Avondmaal tevergeefs
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ingesteld zijn, wanneer niemand het
mocht ontvangen, tenzij hij geheel
volmaakt was.
Verhindert onze onvolmaaktheid ons dus niet om toe te gaan?
Integendeel, het Avondmaal zou ons
tot niets dienen, als wij niet onvolmaakt waren, want het is een steun
en troost in onze zwakheid.
Hoe zou men dus moeten oordelen
over iemand, die geen deel wenst te
nemen?
Men zou hem niet voor een christen
mogen houden. Want door zo te
doen, weigert hij te belijden en
verloochent hij als het ware zwijgend
Jezus Christus.
Wellicht kunt u niet overweg met

alle antwoorden, maar ik geef ze
door om hierover biddend mee bezig
te zijn. Ik hoop dat deze gedachten
u tot troost mogen zijn en mogen
helpen bij de beslissing om aan het
Avondmaal deel te nemen. Veel lees
men over de onwaardigheid bij het
aangaan aan de Avondmaalstafel.
Wie is waardig? De enige grond om
aan het Avondmaal deel te nemen
ligt in uw eigen onwaardigheid
daartoe. We zijn allen onwaardig,
maar onze waardigheid ligt in het
verzoenend sterven van onze Heere
Jezus Christus! Dat is onze grond
om aan te gaan! Als u hierover een
gesprek wenst dan weet u dat u altijd
contact met mij kunt opnemen.
Hartelijke zegengroet,
Ds. J. Wouters.

Sinds 11 november 2020, 8 jaar predikant in Hervormd Haamstede
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