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We horen in de kerk vaak zeggen 
dat we het eigendom zijn van de 
Heere God, Gods eigendom. Wat 
zegt ons dat? Leest u het antwoord 
op de vraag van de 1e Zondag 
van de Heidelbergse Catechismus 
maar eens? (Nog steeds een belij-
denisgeschrift van de PKN). In het 
burgerlijk recht geldt de regel dat 
het eigendomsrecht het meest abso-
lute, onaantastbare recht is. Vrijwel 
niemand kan je dat ontnemen. Gods 
eigendom zijn wij aan de ene kant, 
omdat wij onszelf vrijwillig aan Hem 
hebben overgegeven, zodat wij niet 
meer voor onszelf, maar voor Hem 
leven. Maar, er zit ook een andere 
kant aan. We zijn Gods eigendom, 
omdat Zijn Zoon ons door Zijn eigen 

bloed gekocht heeft en omdat de 
Vader, ons voor de Zoon uitverkoren 
en aan Hem geschonken heeft. ‘Zij 
waren de Uwen’, zo bidt Jezus, ‘en 
Gij hebt ze Mij gegeven. Al wat Mij 
de Vader geeft, zal tot Mij komen. 
Ik bid voor hen, die Gij Mij gegeven 
hebt.’ 
Paulus schrijft in Efeziërs 1 dat 
God de Vader ons in Christus heeft 
uitverkoren ‘vóór de grondlegging 
der wereld, opdat wij zouden heilig 
en onberispelijk zijn voor Hem in 
de liefde (…) tot aanneming tot 
kinderen (…) tot prijs der heerlijk-
heid Zijner genade.’ Zo zijn wij dan 
Zijn eigendom, omdat wij gekocht 
zijn door het dierbare bloed van de 
Zoon van God en geselecteerd zijn 
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Bent u het eigendom van uw Liefste? ‘Ik ben mijns 
Liefsten en mijn Liefste is mijne.’(Hooglied 6 : 3)
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door de Vader in Zijn eeuwige raad. 
We hopen dat alle harten van de 
leden van onze gemeente daarin 
kunnen toestemmen. Deze verlos-
singsprijs die voor ons betaald is, 
houdt bij Hem tot in eeuwigheid zijn 
waarde. Wat een troost vloeit hieruit 
voort! ‘Ik ben de Zijne, voor eeuwig 
de Zijne!’, mag een kind van God 
zeggen. 
Zijn eigendom; hoe dan? Met mijn 
hele ik, met alles wat ik ben en 
wat bij mij hoort. En omdat een 
mens uit lichaam en ziel bestaat, zo 
zijn zij allebei Zijn eigendom. Dit 
arme lichaam van zonde en dood 
is Zijn eigendom en wij zijn er blij 
om. Het eigendom van God zijn 
betekent dat er geen haar van ons 
hoofd valt, zonder Zijn wil. Het is 
zó Zijn eigendom dat geen ziekte 
of verdriet, als uit Zijn hand, het 
kan treffen. Het is zó Zijn eigendom 
dat Hij het op Zich genomen heeft 
om voor alles, wat mijn lichaam 
nodig heeft, te zorgen. Maar, er is 
een keerzijde. Paulus schrijft in 1 
Korinthe 6 vers 15: ‘Weet u niet dat 
uw lichamen leden zijn van Christus? 
Daarom geef ik dit lichaam aan 
God over, als een levende en welbe-
haaglijke offerande. Zo wordt mijn 
lichaam een tempel van de Heilige 
Geest en wordt het leven van Jezus 
openbaar in mijn sterfelijk vlees. 
Totdat Hij ten slotte ons lichaam aan 
het verheerlijkte lichaam van Christus 
gelijkvormig zal maken. 
Ik ben de Zijne met mijn ziel, met 
al haar krachten, haar bewegingen 
en verlangens. Probleem is dat die 
krachten bij een kind van God, zo 
lang wij hier nog zijn, van tweeërlei 
aard zijn. Zij behoren óf tot de oude 
óf tot de nieuwe mens. 
Dan een vraag. Wanneer wij 
van onze ziel zeggen: ‘Zij is het 
eigendom van de Heere’, bedoelen 
wij dan hiermee de oude of de 

nieuwe mens? Welnu, dat nieuwe 
schepsel is zeker de Zijne, van 
God dus. Hij heeft het geschapen. 
Hij heeft nieuw leven aan de ziel 
gegeven. Hij heeft ons, die dood 
waren in de zonden, levend gemaakt 
in Hemzelf. Hij heeft de verootmoe-
diging, het berouw, de bekering en 
het geloof gegeven. Hij is het ook 
die het bewaart, onderhoudt en 
versterkt. Zonder Hem kunnen wij 
niets doen: niet geloven, niet lief-
hebben, niet hopen, niet verdragen, 
niet bidden.
Maar, de Heere God wil deze nieuwe 
mens ook versterken en dieper 
funderen in het geloof. Dat bete-
kent dat wij ons hart, ons leven en 
onze wandel moeten heiligen, dat 
wij onberispelijk moeten zijn op 
zijn dag. Is dat  onbegonnen werk? 
Nee, want als we in het geloof 
wandelen dan gaat het toch vooruit, 
hoe armzalig het ook meestal met 
ons christelijk leven gesteld is. Hoe 
ontrouw wij ook zijn, Hij brengt 
ons altijd weer terecht. Hoe weinig 
wij Hem ook liefhebben, Hij weet 
ons toch altijd weer in Zijn liefde te 
leiden. Wanneer christenen terug-
zien op de levensjaren die zij met de 
hun Eigenaar, God in Jezus Christus  
doorgebracht hebben, moeten zij 
tot Zijn lof erkennen: Jezus heeft 
Zijn eigendom goed bewaard en ons 
door de boze wereld, als op arends-
vleugels, gedragen. Zo zal Hij ons 
ook voortaan niet begeven en niet 
verlaten. 
Hoe zit het dan met onze schuld? 
Voor een christen geldt: al uw vorige 
zonden behoren u niet meer toe en 
worden u niet meer toegerekend. 
Zij zijn allemaal, eens en voor altijd, 
toegerekend aan en geworpen op 
het Lam, Dat de zonde der wereld 
wegneemt. U hoeft ze niet meer 
te verantwoorden. U hoeft niet in 
uw schuld te blijven steken. Alle 
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ontrouw die zich nog ophoopt, alle 
ongehoorzaamheid, waaraan u nog 
schuldig staat, is nu de zaak van 
Jezus. Hij heeft het op Zich genomen 
u daarvan te genezen. U mag 
daarmee tot Hem komen en alles 
op Hem werpen. Aan Hem behoren 
uw zorgen, uw ongerustheid en uw 
tranen toe. Hij heeft het op Zich 
genomen om uw angsten weg te 
nemen, uw tranen af te wissen en 
uw zorgen te dragen. ‘Werpt al uw 
bekommernissen op Hem, Hij zorgt 
voor u.’ Dat is ook een zegen van het 
eigendom zijn van God.
Van Hem is ons lichaam, ons huis, 
onze vrouw of man, zijn onze 
kinderen en alles wat wij bezitten. 
Hij zal geven, laten of nemen, wat 
voor ons bestwil dient. Hij is onze 
Herder, ons zal niets ontbreken. Wij 
zijn van Hem in kruis en nood. ‘In de 
benauwdheid zal Ik bij u zijn’, zegt 
Hij in Psalm 91 vers 15. Wij zijn van 
Hem in het sterven. ‘Ik kom weder 
en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook 
zijn moogt waar Ik ben.’ (Joh. 14 : 3) 
Wij zijn van Hem in de eeuwigheid. 
Ons lichaam is van Hem, als het in 
het graf ligt. Het ligt in Jezus’ hand 
en Hij zal het te Zijner tijd heerlijk 
opwekken. De ziel daarboven is van 
Hem, de zielen van de rechtvaar-
digen zijn in Gods hand. Geen leed 

kan ze meer treffen. Van Hem zijn 
wij in het jongste gericht, waarin 
Hij tot ons zeggen zal: ‘Komt, gij 
gezegenden van Mijn Vader! Beërft 
dat Koninkrijk, dat u bereid is van 
de grondlegging der wereld.’ Wij 
zijn van Hem door al de eeuwen der 
eeuwen heen. Straks wacht ons bij 
onze Eigenaar een eeuwige rust en 
een uitnemende heerlijkheid. Dat zijn 
de voorrechten van het zijn van Gods 
eigendom. 
Mag ik u de belangrijkste vraag 
stellen die een gemeentepredikant 
aan zijn gemeenteleden kan en 
moet stellen: bent u verzekerd dat 
de Heere Jezus uw Liefste is en u Zijn 
eigendom bent in leven en sterven, 
is dat de hoofdzaak van uw leven? 
Zo ja, PRIJS DAN DE HEERE, UW 
EIGENAAR VAN UW LEVEN, want dan 
is de rest in uw leven bijzaak. Dan 
wordt die Eigenaar voor u de meest 
absolute en onaantastbare Persoon 
in uw leven. Niemand komt daar 
tussen!
Tenslotte een leestip en advies: Leest 
u het antwoord van de 1e Zondag 
van de Heidelbergse Catechismus en 
leer die tekst uit uw hoofd! Het zal u 
tot zegen zijn in leven en sterven!

Ds. J. Wouters.

Voor u ligt de uitgave voorjaar-
zomereditie van Gemeenteklanken. 
Ook dit keer is het een uitgave 
geworden met wat beperkte arti-
kelen. Misschien stof tot nadenken 
voor de toekomst. Door de corona-
crisis weten we nog niet of we 
een zomerprogramma met allerlei 
activiteiten kunnen presenteren. De 

speciale online kerkdiensten worden 
nog steeds gehouden. We leven ook 
nog met beperkingen. Mochten we 
weer wat meer ruimte krijgen om 
dingen te organiseren dan wordt 
u op de hoogte gehouden op onze 
site, daar staat het laatste nieuws op. 
Ik wens u een gezonde en rustige 
zomer toe.                          Maarten B.

Van de redactietafel
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Geen maaltijd dit jaar, geen gezellige 
bijeenkomst, geen uitnodiging van 
de 4 kerken in Burgh en Haamstede 
om bij elkaar te komen voor de jaar-
lijkse maaltijd voor alleen gaande. 
Ook dit heeft Covid 19 op z’n 
geweten. Om toch iets te verzinnen 
om deze, inmiddels al meer dan 40 
jaar bestaande traditie, in ere te 
houden, kwam men met een alterna-

tief, en wel: “kunt u 
niet naar ons toekomen, komen wij 
naar u”. Met een zak soep en olie-
bollen werden de trouwe bezoekers 
thuis opgezocht. Met de hartelijke 
groeten van de 4 deelnemende 
kerken en met de vurige  wens dat 
2022 we weer bij elkaar mogen 
komen.

Marjan Kramer

Ontmoetingsmiddag

De nieuwe stad

Ik denk aan ‘t Woord des Heeren,
aan wat Hij heeft beloofd

aan hen, die op Hem bouwen,
aan ieder die geloofd.

Hij heeft een stad der woning,
voor heel Zijn volk bereid.

Een stad, die nooit verandert,
maar blijft in eeuwigheid.

Die stad zal eeuwig blinken.
De straten zijn van goud.

Geen leed wordt daar geleden,
verblijd zijn jong en oud.

Daar zijn niet langer tranen,
die zijn door God gedroogd.

Daar wordt slechts God drie-enig
het allermeest verhoogd.

Daar mogen de vermoeiden,
die klein van krachten zijn,
voor eeuwig heerlijk rusten

van alle smart en pijn.

‘t Bedenken van dit alles
raakt mij heel diep, o Heer!

Leer mij U nu nog zoeken
en leven tot Uw eer.
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Zou Hij, die het oor plantte, niet 
horen die het oog vormde, niet zien?
De duitse romanschrijver Stefan 
Zweig vertelt in één van zijn boeken 
de mooie legende van ‘de vorst 
en zijn zanger’. De hofzanger had 
met zijn koning een lied geleerd, 
waarin hij het eerste vers zong en 
waarop dan de vorst met een tweede 
antwoordde. Dan zong de zanger 
weer en opnieuw antwoordde de 
koning. Op een kwade dag breekt 
er een oorlog uit, die uitloopt op 
de gevangenschap van de koning. 
Niemand wist, waar hij gevangen 
werd gehouden. Maar toen kwam 
de hofzanger in actie en deze 
trok van het ene kasteel naar het 
andere, telkens en overal dat ene 
lied zingend, dat wachtte op een 
antwoord. Eindelijk, zo vertelt de 
legende, kwam hij bij de gevan-
genis, waarin de vorst gevangen 
zat. Hij zong uit volle borst zijn 
lied en wachtte, als altijd, op het 
antwoord van de koning, dat deze 
keer wel weerklonk. Zó ontdekte 
de hofzanger de plaats, waar zijn 
koning gevangen werd gehouden. 
Dit verhaal van Stefan Zweig is een 
duidelijke illustratie van wat in 
onze tekst wordt aangegeven. Wij 
mensen, bidden, roepen, zingen, 

protesteren (Psalm 94 is een 
wraaklied!) en de hemelse Koning 
antwoordt. Daaraan twijfelen wij 
nog wel eens, maar dan is het goed 
om de vraag van de psalmdichter tot 
ons te laten doordringen: ‘Zou Hij, 
die het oor plantte, niet horen? Die 
het oog vormde niet zien?’ De vraag 
stellen is haar beantwoorden. Er is 
een oor dat hoort. Er is een oog, dat 
ziet! Guido Gezelle zingt in één van 
zijn gedichten:

‘Ik wandelde, 
ik wandelde alleen. 
Ik wandelde en sprak tot de Heer.
Hij wandelde en ik hoorde,  
Hij hoorde en ik sprak 
en ‘k wandelde en 
sprak tot de Heer’.

‘Des Heren vertrouwelijke omgang is 
met wie Hem vrezen en Zijn verbond 
maakt Hij hen bekend. ‘O, God is 
niet doof, niet blind. Zijn liefde in 
Christus niet beperkt. Zijn macht niet 
begrensd. Zijn trouw niet eindig. O 
wonder: wij gaan God, om Christus’ 
wil, ter harte.

Pia ‘t Hart-Arkenbout 

Een vraag om over na te denken! (Psalm 94 vers 9)
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Kerkelijke mutaties

Ingekomen:

Fam. Bal is verhuisd van Oosterland 
naar Zandweg 42, 
4328BH BURGH-HAAMSTEDE

Vertrokken:

Dhr. C. Batenburg (44423) is verhuisd 
van: Hogezoom 3 0029, naar 
Kloetinge

Binnen eigen gemeente:

Dhr. N. van Dijk is verhuisd van 
Torenweg 48, naar: Strandweg 32, 
4328KL BURGH-HAAMSTEDE

Dhr. G.W.A. van Hemert is 
verhuisd van Platboslaan 28, naar: 
Kloosterweg 18 0009,  
4328GB BURGH-HAAMSTEDE

Overleden:

Dhr. J. van den Berg, Sluispad 34 07-01-2021 79 jaar

Dhr. C. Kouwen, Lijnzaad 11  08-01-2021 86 jaar

“Ik ben het licht der wereld; 
wie Mij volgt, 

zal nimmer in de duisternis wandelen, 
maar hij zal het licht des levens hebben”

 
Johannes 8 : 12
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inleveren copy 
najaar/winter 

Gemeenteklanken
woensdag 4 augustus 

2021
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April:
02 19.00 uur: ds. J. Wouters Goede Vrijdag
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  Radio Schouwen-Duiveland

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

Juli:
04 10.00 uur: ds. J. Wouters
11  10.00 uur: ds. P. Boomsma uit Amsterdam
18  10.00 uur: ds. Reehorst uit Nieuw Beijerland
25  10.00 uur: kandidaat Sander Janse te Middelburg

Augustus:
01  10.00 uur: ds. J. Wouters
08   10.00 uur: ds. Reehorst Nieuw Beijerland
15 10.00 uur: ds. F. van Vliet uit Zaamslag
22  10.00 uur: pastor Jaap Verbruggen uit Tholen
29  10.00 uur: ds. J. Wouters

September:
05  10.00 uur: ds. J. Wouters HA
12  10.00 uur: ds. Th. Wegman uit Zeist
19  10.00 uur: pastor P. Riemens uit Arnemuiden
26  10.00 uur: ds. Noordam uit Nieuwendijk


