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Sliedrecht, juni 2003
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van onze kerk, is de archivaris, Jan van Leeuwen, gevraagd in het kort de
geschiedenis van onze gemeente op te schrijven.
Hij is daar voortreffelijk in geslaagd. Al lezend proef je de ontwikkeling, die zich in 150 jaar binnen onze
kerkelijke gemeenschap heeft voltrokken.
Een gemeente is niets meer en minder dan een groep gelovigen, jong en oud, die met elkaar op reis zijn, evenzo dit
ook gebeurde met het volk van God, honderden jaren geleden, toen zij uit Egypte wegtrokken.
Het is heel bijzonder dat mensen van verschillende karakter, geloof en bezieling elkaar vinden bij het Woord van
God en zich voor Hem, elkaar en de gemeenschap inzetten, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, 150 jaar lang!
Dat is werk van God, dat kan niet anders.
Hoe zal de reis van onze gemeente verder gaan? Alleen, of samen op weg met andere gelovigen? Zal de
ontkerkelijking zich verder voortzetten, of komt er een nieuw reveil? Zal de kerk zich kunnen handhaven in het
maatschappelijk verkeer, of laat zij zich verder terugdringen? Zal de kerk in de toekomst ook plaatselijk een rol van
betekenis blijven spelen?
Het zijn allemaal vragen waar nu geen antwoord op is. De tijd zal het leren, maar
Wat de toekomst brengen moge,
ons geleid des Heren hand:
moedig slaan wij dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer ons volgen zonder vragen:
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer ons slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

In grote dankbaarheid aan Hem mogen wij terugzien op wat tot stand is gebracht in de afgelopen 150 jaar. Dat hij
onze gemeente nu en in de toekomst blijvend mag zegenen, is onze bede.
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