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Opening
De voorzitter, mevr. Wilma van der Jagt, opent de vergadering. Ze heet de aanwezigen hartelijk welkom in deze
dynamische wereldstad, culturele hoofdstad van het jaar, Rotterdam. Ook de medewerkers hartelijk welkom, fijn dat u er
bent op deze feestelijke dag. We zingen Psalm 34:1 en 3 onder orgelbegeleiding van Peter Sneep.
Dan leest de voorzitter 1 Tessalonicenzen 4:13-18 en Marcus 13:26 en 27, afgewisseld met het zingen van Gezang 93: 1,
2, 3 en 6. Dan gaat ze voor in gebed.
Na nogmaals een hartelijk welkom voor iedereen leest ze uit Openbaring de hoofdstukken 4 en 5 uit de nieuwe vertaling,
over de zeven geesten die van God zijn, met omlijsting van harpmuziek van Lenie de Meij. Hierna zingen we Gez. 457:1, 2,
3 en 4.

In het licht van de hemel
Na introductie van Lenie de Meij op de harp krijgen de sprekers, ds. H.R. v.d. Kamp en ds. P.H.R. van Houwelingen het
woord voor het dagthema.
In vier delen leiden ze het onderwerp voor ons in.
a.        De hemel boven de aarde. Ds. Van de Kamp laat ons zien dat Efeze de belangrijkste plaats is van de zeven

gemeenten. De poort van Azië, handel, sport, muziek. Er is ook een gemeente des Heren, maar satan probeert ze mee
te laten doen met de wereld. Johannes ziet een open deur en wij mogen mee kijken in de hemel. We zien een koor en
Jezus, het Lam. In Efeze klonk het lied van de keizer, een onchristelijke cultuur. Ook wij leven daar midden in. Maar
Christus bemoedigt ons met het lied van het Lam. Leef hier op aarde in het licht van de hemel! We zingen E&R 139:1: 
Heer God, U loven wij. Heer, U belijden wij.

b.        Hereniging in hemels licht. Ds. Van Houwelingen laat ons zien dat er een grote reünie komt, de levenden en de
gestorvenen worden bijeengebracht. Dat is de bemoediging voor hen die treuren om hun geliefden die hen voorgingen.
Maar het afscheid is niet definitief. Op de dag van de grote hereniging zien we elkaar terug. We zingen Gez. 476:1, 4
en 5, met als laatste regels: tot zij op de jongste dag, met U triomferen mag.

c.        Ontmoeting in hemels licht. Ds. Van Houwelingen gaat verder. Als de laatste bazuin klinkt, zal Christus als
overwinnaar komen. Een aartsengel gaat voorop, alles zal in vervulling gaan en wij zullen altijd bij de Here zijn en Hem
in het stralend hemels licht feestelijk, blij begroeten. We zingen Gez. 296:1, 2 en 3: Ik kom met haast, roept Jezus’
stem.

d.        De hemel op aarde. Ds. Van de Kamp eindigt met Openbaring 21, waar we met Johannes mee kijken naar het
nieuwe Jeruzalem, de stad van de toekomst. Er is geen tempel meer nodig, want heel de stad is van Hem vol. De
zonde moet weg en de kinderen van het licht mogen binnengaan. Er is plaats genoeg en het Lam zal het middelpunt zijn
van alle landen en volken. Dan komt de hemel op aarde en zijn we burgers van het nieuwe Jeruzalem. We zingen Ps.
149:1 en 2: Halleluja! Gij volk des Heren, zing een nieuw lied om Hem te eren. Zing voor de Heer met alle
vromen die juichend samenkomen.

Gereformeerde basisschool ‘Het Kompas’
Tijdens het zingen van het laatste vers komen de kinderen van ‘Het Kompas’ binnen. Ze vinden allemaal een plaatsje op
het podium. Ze zingen een aantal liedjes, op de harp begeleid door Lenie de Meij. Tijdens een van de liedjes komen we er
nog eens achter hoe ooit, lang geleden, Inge Oostdijk verliefd werd op ds. De Visser!
Na afloop heeft de directeur, dhr. Modderman, nog iets te zeggen. De kinderen hebben hun ‘zendingsgeld’ trouw
verzameld voor de school in Zuid-Afrika. Het leverde een bedrag op van ƒ 1000,-. Hij biedt dit aan in een koffertje (heel
zwaar) met het logo van de school.
De voorzitter bedankt de jongens en meisjes: dit was het leukste van de hele dag! Straks zal er nog een video gedraaid
worden van de school van Inge de Visser-Oostdijk, waar ook de collecte aan besteed zal worden. Er zijn bloemen voor
meester Leguijt, die alles met de kinderen heeft ingestudeerd. Voor de school worden twee dozen met een spel
overhandigd aan de jongste en de oudste leerling. De kinderen zullen nog iets lekkers meekrijgen en dan gaan ze, al



zwaaiend naar hun familie, weg.

Collecte
We krijgen nu een impressie te zien over het wel en wee van de Lesedi la Ditshaba (=Licht voor de volken) Christian
School in Soshanguve, Zuid-Afrika, waar Inge de Visser-Oostdijk waarnemend hoofd is. Zoals eerder al genoemd, zal
voor deze school gecollecteerd worden en wat we op de video zien, is dan ook een hartelijke aanbeveling. Na de collecte
zingen we Gez. 288:1, 3 en 8.

Einde morgenvergadering
Er volgen nog een paar mededelingen:
U kunt de vragen inleveren bij de predikanten, direct aan het begin van de pauze, liefst schriftelijk.
U kunt de markt bezoeken.
Er is een stand van de bond, waar ook de nieuwe gemeenteschets Je mag er zijn verkrijgbaar is.
Om 14.00 uur beginnen we weer met het middaggedeelte.
Het morgengedeelte wordt afgesloten met dankgebed en een zegen voor de maaltijd.

Heropening
De voorzitter heropent de vergadering. Ze begint met het vermelden van de opbrengst van de collecte. Deze  is ƒ 7387,-.
Hierbij komt nog de ƒ 1000,- van ‘Het Kompas’. Dus rekent u maar uit! Een fijn bedrag voor de school in Zuid-Afrika.
We zingen Gez. 432:1, 2 en 3.
Er zijn groeten gekomen vanuit Zuid-Afrika, Canada en Australië.
Het bestuur heeft een brief naar de Koningin gestuurd en er is een telegram terug. Ook heeft het bestuur namens de leden
een brief gestuurd aan Máxima in verband met haar verjaardag op 17 mei a.s. Omdat ze studie wil maken van de
achtergrond van de Nederlandse kerken, kreeg ze van de bond een schets van Genesis. We zingen, traditiegetrouw, twee
coupletten van het ‘Wilhelmus’.

Muzikaal intermezzo
We luisteren nu naar het harpspel van Lenie de Meij, dat vanmorgen al op het programma stond, maar vanwege de tijd niet
meer door kon gaan. Er volgt een hartelijk applaus.

Bespreking dagthema
Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Om de beurt worden ze beantwoord door de dominees. Maar de tijd is te kort.
Alle vragen zullen met de antwoorden in WEGWIJS verschijnen. We zingen Ps. 91:1, 6 en 7.

Sluiting
We genieten nog een keer van het harpspel van Lenie de Meij.
Hierna bedankt de voorzitter ieder die heeft meegeholpen aan het welslagen van deze dag, waarop we zoveel mochten
genieten! Ze vraagt de vier hoofdpersonen (de beide predikanten en de beide musici) op het podium en onder applaus
worden bloemen aangeboden.
Ook de regelingscommissie treedt nog even voor het voetlicht en krijgt een extra applaus.
Ds. Van Houwelingen eindigt met dankgebed, waarna we nog zingen Gez.19:1 t/m 4.
De voorzitter wenst ieder een goede reis naar huis, of: doe nog iets leuks in Rotterdam!
Tot ziens op de bondsdag in 2002, eind mei in Groningen.


