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Kerkdiensten

: De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk
aan de Zandlaan 16 te Ede, ’s zondags om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren

: Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik maken van het parkeerterrein naast Het
Streek. Eventueel kunt u uitwijken naar het geklinkerde gedeelte van
het parkeerterrein van Bruil of op het kerkplein.

Meditatie
Zwijgende liefde
Hij zal zwijgen in Zijn liefde. (Zefanja 3:17)
De profeet Zefanja heeft geleefd en geprofeteerd ten tijde van de koning Josia. Hij was
een tijdgenoot van de profeet Jeremia. Deze profeten profeteerden dus nog voor de
babylonische ballingschap toen het volk van Israël onder het oordeel Gods moest
doorgaan. Het werd weggevoerd naar een ver en vreemd land, welks spraak men niet
kende. Daar heeft het volk zeventig jaar moeten verblijven, vanwege hun zonden tegen
de Allerhoogste. De Heere doet bezoeking over Zijn bondsvolk, opdat het in die weg tot
Hem zou wederkeren. Zefanja voorzegt aan de inwoners van Jeruzalem en aan de
gehele stam van Juda, dat zij weggevoerd zullen worden vanwege hun afgoderij en hun
andere zonden. De profeet doet dit op de wijze van een boeteprediking. Het volk heeft
straffen te wachten op hun ongerechtigheid. Maar hij mag ook profeteren dat God Zijn
volk zal bezoeken met heil. God zal een Held Die verlossen zal zenden. Deze zal Zijn
leven geven voor Zijn volk als Hij gekomen zal zijn in de volheid des tijds om Zijn
kinderen te redden van het eeuwige verderf. Alleen in en door Hem is het oordeel
weggenomen. Dat gold voor het oude joodse volk, dat geldt ook voor ons nu. De vijand
is weggevaagd. De kop van de slang is vermorzeld onder de voet van Christus. Nu is
de Heere in het midden van Zijn volk en dat zal geen kwaad meer zien (Zefanja 3:15).
Wat een eeuwig wonder als de Heere tot ons spreekt: ‘Vrees niet, o Sion, laat uw
handen niet slap worden’ (vers 16). Dan beurt de Heere de Zijnen op en vermaant Hij
hen niet moedeloos te worden onder de verdrukkingen. Dan mag de Kerk des Heeren
de opperste Leidsman en Voleinder des geloofs volgen. Hij heeft het kruis gedragen
voor Zijn Kerk, opdat zij in hun kruisdragen vanuit Hem worden bemoedigd. Dat geeft
een diepe vreugde in het hart.
Deze vreugde is afkomstig van Hem over wie de tekst spreekt: Hij zal zwijgen in Zijn
liefde. We horen hier van de zwijgende liefde van de Zaligmaker voor Zijn volk. Hij heeft
Zijn leven opgeofferd voor de Zijnen. Voordat Hij geleid werd naar de vloekheuvel, werd
Hij voorgeleid. Hij stond voor de godsdienstige rechtbank van Zijn dagen, het
sanhedrin. Valse getuigen spraken tegen Hem, maar Christus antwoordde niets
(Mattheüs 26:62). Daarna werd Hij gebracht voor Pilatus. Staande voor deze aardse
rechter, droeg Hij het vonnis dat door de hoogste Rechter, Zijn Vader, Hem was
opgelegd. Ook nu antwoordt Christus niets (Mattheüs 27:12) toen Hij beschuldigd werd.
Jezus zweeg stil. Omdat Hij de weg van vernedering wilde gaan. Hij zweeg tot eer des
Vaders en ten gunste van Zijn volk. Hij torste de last van de schuld en zonde van Zijn
volk, opdat de Zijnen door het geloof het eeuwige Koninkrijk zouden beërven. Zijn
zwijgen voor de rechtbank, was een zwijgen uit liefde. Uit eeuwige liefde voor Zijn
kinderen. Zefanja mag van dit liefdevolle zwijgen van Christus profeteren. En nu is er in
de hemel blijdschap over één zondaar die zich bekeert!
Christus’ zwijgen in liefde was de vervulling van Zijn liefde voor Zijn Kerk. Het is de
openbaring van Zijn eeuwige genade en liefde. Het oordeel is gedragen en genade
wordt verheerlijkt. Er is ontkoming in het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden.
De hemel wordt nu bevolkt met kinderen Gods, die hier op aarde deze uit liefde
zwijgende Christus hebben leren kennen. Dat volk zal in eeuwigheid de lofzang zingen,
omdat het met Christus verbonden mag zijn. Dat volk heeft hier op aarde leren zwijgen
in de nood en tegenslag. Vanwege alle gevolgen van de zonde en vanwege hun boze
aard en natuur, moet de Kerk des Heere menigmaal de mond houden. Het zwijgt omdat
het de Heere zo lief heeft, Die de zonde niet kan aanschouwen omdat Hij te rein van
ogen is. Het zwijgt, omdat de mond gestopt is, omdat onze lippen enkel onreinheid
voortbrengen en de tong een vurig venijn is. De Kerk leert zwijgen, omdat het Christus
zo liefheeft, Die uit liefde voor de Kerk gezwegen heeft.
Maar bij tijden wordt de mond geopend om Hem de eer te geven die Hij waard is te
ontvangen. Dat is als u als kind van God uitgetild mag worden boven de aardse zorgen
en noden, boven de bestrijdingen en tegenslagen waarmee de boze de kinderen Gods

tracht te doen sterven. Wie nu mag sterven aan zichzelf, leert de zwijgende Borg te
loven in de lofzang. Komt maakt God met mij groot!
Zo mag de Kerk rusten in het volbrachte werk van Christus. En zo zal God de Vader
rusten in het werk van Zijn Zoon, gedaan uit liefde. Dan zal de Vader zwijgen in Zijn
toorn, omdat de schuld van Zijn volk uit Zijn boek gedaan is. Hij heeft Zijn kinderen in
Zijn Zoon lief en heeft al hun ongerechtigheid vergeven. Zo wordt van Hem gezegd dat
Hij zwijgt in liefde, als een rusten in het werk van Christus. Dat is de diepte van de tekst:
God de Vader zwijgt in het werk van Zijn Zoon en de gegevenen des Vaders zwijgen in
het werk van de Zoon, opdat het alles uitlopen zal op het eeuwige hallelujah, dat in de
hemel klinkt. Zo gaat de Kerk des Heeren in, en wel in de eeuwige rust Gods.
Nu heeft de Heere wachters besteld op de muren Sions, die niet zwijgen zullen, totdat
Hij Jeruzalem zal bevestigen tot een lof op aarde. Dat de Heere ook onder ons dat ware
en enige rusten in de zwijgende liefde Gods schenken mocht, want er blijft een rust
over voor het volk van God.
Want Sion is van God begeerd,
’t Wordt met Zijn woning hoog vereerd.
‘Hier,’ sprak Hij, Die het al beheert,
‘Hier zal Ik wonen naar Mijn lust,
hier is in eeuwigheid Mijn rust.’
Melissant, ds. P. Korteweg

Kerkdiensten
2 februari

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. R.C. Boogaard (Bediening Heilige Doop)
Ds. R.C. Boogaard
Diaconie (Landelijk Jeugdwerk)
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

6 februari

19.30 uur
1e collecte
2e collecte

Ds. J.D. Heikamp (Staphorst)
Diaconie (Landelijk Jeugdwerk)
Kerkvoogdij

9 februari

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. R.C. Boogaard (Preekbespreking na de dienst)
Ds. R.C. Boogaard
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkgebouw en pastorie

16 februari

10.30 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. H. Verheul (Tholen)
Ds. M. van Reenen (Ederveen)
Diaconie (Malawi)
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

23 februari

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. R.C. Boogaard
Ds. H. v.d. Ziel (Veenendaal)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerkgebouw en pastorie

Uit de pastorie
Het nadeel van een maandelijkse kerkbode is, dat sommige dingen bijna oud nieuws lijken te zijn.
Toch wil ik bij het verschijnen van deze kerkbode graag van de gelegenheid gebruik maken om u
hartelijk te bedanken voor alle kaarten en mails die we kregen rond de kerstdagen. Alle
betrokkenheid en het meeleven heeft ons bijzonder goed gedaan. Hartelijk dank daarvoor!
Zoals u enkele weken geleden is meegedeeld, moet ik het wegens oververmoeidheid rustiger aan
doen. Momenteel richt ik me allereerst op de Woordverkondiging en de catechese. Daarnaast
beoordeel ik per week wat verder nog haalbaar is. Het valt eerlijk gezegd niet mee om zoveel werk
te moeten laten liggen, want het werk dat je zelf niet kunt doen moet weer extra gedaan worden
door de andere broeders. En ook zij hebben meer dan genoeg te doen. Ik ben verwonderd en
dankbaar voor de wijze waarop zij alles verdelen en hoe zij samen de schouders eronder zetten.
Graag beveel ik de kerkenraad ook aan in uw voortdurende gebeden.

Een hartelijke groet, namens alle pastoriebewoners,
uw en jullie ds. R.C. Boogaard
Catechisatie
De leerstof voor de komende maand
Datum
Leerstof
3 februari
vr. + antw. 44
10 februari
vr. + antw. 45
17 februari
geen catechisatie i.v.m. Voorjaarsvakantie
24 februari
vr. + antw. 46
3 maart
vr. + antw. 47
Ouderenmiddag
Tijdens de ouderenmiddag van januari bent u al uitgenodigd voor de gezamenlijke middag met de
kinderclub. Deze vindt plaats op 5 februari. De aanvang is iets eerder dan gebruikelijk: 14.00 uur.
Om 16.00 uur is de sluiting. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Hartelijke groet,
ds. R.C. Boogaard

Belangrijke data
Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 februari Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
5 februari Zendingsmiddag Kinderclub.
5 februari Ouderenmiddag.
12 februari Projectkoor.
15 februari Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
15 februari Klusochtend. Aanvang 09.00 uur.
15 februari Inleveren kopij kerkbode maart.
20 februari Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.
25 februari Vrouwenvereniging. Welkom vanaf 09.00 uur.

26 februari Projectkoor.
Diaconie
Rekeningnummer diaconie
Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 t.n.v.
Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaconie kunt
u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Kerkvoogdij
Vrijwillige bijdrage 2014
De vrijwillige bijdrage van 2013 heeft ongeveer € 42.000 opgebracht. Hiervoor willen wij u, na de
Heere, hartelijk bedanken. In de vorige kerkbode hebben wij nogmaals geschreven over de te
verwachten aflossingen van leningen in de komende jaren. Ondanks dat er geen acute grote
financiële zorgen zijn, houdt dit de kerkvoogdij erg bezig. We willen middels deze oproep de
urgentie van de situatie van de komende jaren bij u duidelijk maken. Het in stand houden van onze
gemeente kost veel. U zult begrijpen dat wij de vrijwillige bijdrage ook voor dit jaar weer van harte
bij u aanbevelen. Binnenkort ontvangt u een formulier waarop u uw toezegging voor 2014 kenbaar
kunt maken.
Collectemunten
In de komende maand kunt u op woensdag 12 februari en op donderdag 27 februari
collectemunten kopen in de kerk. Beide avonden van 18.30 tot 19.30 uur. U kunt de munten
vooraf al (telefonisch) bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.

Kascontrolecommissie
De kerkvoogdij is op zoek naar een gemeentelid die plaats wil nemen in de
kascontrolecommissie voor het controleren van de administratie van de kerkvoogdij over
het jaar 2013. Heeft u interesse neem dan uiterlijk 15 februari 2014 contact op met de
penningmeester van de kerkvoogdij: via e-mail: administratie@hhgede.nl of telefonisch:
06-536 125 33
Rekeningnummer kerkvoogdij
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is NL83 RABO 0118 3496 19 t.n.v. Hersteld Hervormde
Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Op dit nummer kunt u al uw betalingen doen t.b.v.
De kerkvoogdij, zoals: vrijwillige bijdrage, kerkelijke bijdrage. Ook voor overige giften en legaten
kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.
Rekening nummer verenigingen
Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is NL28 RABO 01172026 14 t.n.v.
Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Met vermelding doel en
vereniging.

Activiteitencommissie
Rookworsten:
De opbrengst van de nabestellingen van de rookworsten is € 120,- Dan komt de totale opbrengst,
incl. het stamppottenbuffet, uit op een bedrag van ruim € 1000,- Iedereen die een bijdrage
geleverd heeft om tot dit mooie bedrag te komen, zeggen we hartelijk dank.

Jaarprogramma 2014:
We willen de geplande activiteiten in het nieuwe jaar nogmaals aan u doorgeven, zodat u de data
alvast kunt noteren in uw agenda.
Potgrondverkoop: 5 april
Paasmuziekavond: 12 april
Fietstocht met zomers buffet: 5 juli
Stamppottenbuffet: 14 november
Potgrondverkoop:
Geen gesjouw meer met zware zakken potgrond! Zaterdagmorgen, 5 april, komen we bij u langs
voor de potgrondverkoop. Mocht u deze morgen niet thuis zijn, en u wilt toch gebruik maken van
onze actie, kunt u uw bestelling opgeven via actie@hhgede.nl Het zijn zakken van 40 liter en de
prijs is € 5,- per zak, 3 zakken voor € 12,50. Opbrengst is voor de kerkvoogdij.
Kaarten/kwartetten:
Mooie kaarten kunt u bestellen via actie@hhgede.nl. Het is een set van 4 blanco kaarten en de
prijs is € 4,- per set. Ook de mooie kwartetten over de gemeente Ede zijn € 4,- per stuk. Tip: leuk
om cadeau te doen! 100% voor de kerkvoogdij!

Lezenswaardig
De Institutie van Calvijn – Het gebed (25)
“De voornaamste oefening van het geloof, waardoor wij elke dag Gods weldaden verkrijgen.”
28. Het persoonlijke gebed
Hoewel het gebed eigenlijk alleen het uitspreken van begeerten en beden omvat, zijn bidden en
danken toch zozeer aan elkaar verwant dat ze zonder bezwaar met een woord samengevat
kunnen worden. De soorten die Paulus noemt, vallen namelijk alle onder het eerste lid van deze
onderverdeling. Door bidden en smeken leggen wij onze verlangens bij God neer, waarbij wij Hem
zowel vragen om zaken die strekken tot de verbreiding van Zijn eer en de verheerlijking van Zijn
naam, als om weldaden die tot ons eigen voordeel leiden. Wanneer wij danken brengen wij Hem
de verschuldigde lof toe voor Zijn weldaden jegens ons, door te betuigen dat wij al het goede dat
wij ontvangen hebben, te danken hebben aan Zijn milddadigheid. Zo vat ook David deze twee
aspecten samen als hij zegt: 'Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u
zult Mij eren." De Schrift houdt ons niet zonder reden voor deze beide zaken zonder onderbreken
te betrachten. Elders hebben wij reeds gezegd dat onze behoeften zo groot zijn, en de feiten
spreken ook duidelijke taal dat wij aan alle kanten door zoveel noden benauwd en gedrukt worden,
dat wij allen reden te over hebben om voortdurend verzuchtingen en smekingen tot God op te
zenden en als smekelingen Zijn hulp in te roepen. Ook als zij geen tegenspoed ondervinden,
behoort de schuld van wat zij misdreven hebben, en daarnaast de talloze aanvallen van de
verzoekingen zelfs de allerheiligsten nog ertoe te brengen een middel daartegen te zoeken. Ook
kan het offer van de lof en de dankzegging niet onderbraken worden zonder dat wij daarmee een
fout begaan, aangezien God niet ophoudt de ene weldaad op de andere te stapelen, om ons, hoe
langzaam en traag wij ook zijn, tot dankbaarheid te bewegen. Kortom, zozeer worden wij welhaast
bedolven onder de grote goedheid die Hij in zo ruime mate uitstalt, zoveel en zulke geweldige
wonderen van Hem zijn er te zien waar je ook kijkt, dat het ons nooit aan een aanleiding en aan
staf ontbreekt om Hem te loven en te danken. En, om dit nog wat nader te verklaren: wanneer dan
al onze hoop en hulp zo in God gelegen zijn - wat eerder al voldoende aangetoond is - dat het met
onszelf en met al het onze slechts dankzij Zijn zegen goed kan gaan, is het niet meer dan
betamelijk dat wij onszelf en al het onze aan Hem opdragen. Ook alles wat wij bedenken, zeggen
of doen, moeten wij vervolgens bedenken, zeggen of doen in afhankelijkheid van Zijn leiding en wil
en ten slotte in de hoop op Zijn hulp. Van God vervloekt worden immers allen genoemd die in
vertrouwen op zichzelf of iemand anders pIannen maken en besluiten nemen, die iets beramen of
beogen te doen buiten Zijn wil om en zonder Hem aan te roepen. En daar reeds enkele malen

gezegd is dat wij Hem de rechtmatige eer geven wanneer Hij als de gever van al het goede erkend
wordt, voIgt daaruit dat wij dit alles op zo'n wijze uit Zijn hand hebben te ontvangen dat wij Hem
daarvoor steeds onze dank blijven betuigen, en dat de enige juiste manier om de weldaden te
gebruiken, is dat wij zonder onderbreken Hem daarvoor loven en danken; dat is ook de enige
bedoeling waarmee zij vanuit Zijn milde goedheid ons toestromen en tot ons komen. Wanneer
Paulus getuigt dat alles door het Woord en het gebed geheiligd wordt, geeft hij daarmee immers
tevens aan dat het zonder Woord en gebed niet rein en heilig voor ons is, waarbij hij onder 'Woord'
in overdrachtelijke zin het geloof verstaat. Treffend is het daarom wanneer David verklaart dat hem
een nieuw lied in de mond gegeven is doordat hij de milde goedheid van de Heere ervaren heeft.
Want daarmee geeft hij aan dat het een geheel verkeerd zwijgen is, wanneer wij aan een weldaad
van God voorbijgaan zonder Hem daarvoor lof toe te brengen, want elke keer dat Hij ons een
weldaad schenkt, geeft Hij ons stof om Hem te prijzen. Zo spoort ook Jesaja de gelovigen aan tot
een nieuw en buitengewoon lied, wanneer hij hun Gods bijzondere genade verkondigt. Hetzelfde
bedoelt David wanneer hij op een andere plaats zegt: 'Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond
Uw lof verkondigen." Hizkia en Jona getuigen eveneens dat hun verlossing voor hen dit ten doel
heeft dat zij Gods goedheid in Zijn tempel met gezangen zullen prijzen. Diezelfde regel laat David
in algemene zin voor alle gelovigen gelden. 'Wat zal ik de Heere vergelden,' zegt hij, 'voor alle
weldaden die Hij mij bewezen heeft? Ik zal de beker van bevrijding opnemen en de naam van de
Heere aanroepen." Aan die regel houdt de kerk zich ook in een andere Psalm: 'Verlos ons, onze
God, opdat wij Uw naam belijden en ons beroemen in Uw lof." En: 'Hij heeft zich gewend tot het
gebed van de eenzame en hun gebeden niet veracht. Dat zal beschreven worden voor het
volgende geslacht, en het volk dat geschapen wordt zal de Heere prijzen, om in Sion Zijn naam te
verkondigen en Zijn lof in Jeruzalem." Ja, telkens wanneer de gelovigen God smeken iets te doen
omwille van Zijn naam, spreken ze daarmee niet alleen uit dat zij het niet waard zijn iets te
ontvangen omwille van hun eigen naam, maar verplichten zij zichzelf er ook toe Hem daarvoor te
danken en verklaren zij dat de juiste manier om van Gods goedgunstigheid gebruik te maken voor
hen hierin bestaat dat zij Zijn naam zullen verkondigen. Zo zegt Hosea, wanneer hij over de
komende verlossing van de kerk spreekt: 'Neem de ongerechtigheid weg, o God, en breng het
goede, dan zullen wij U met de kalveren van onze lippen dank bewijzen." Gods weldaden maken
echter niet alleen aanspraak op de lof van de tong, maar ze brengen van nature ook liefde voor
Hem teweeg. 'Ik heb lief,' zegt David, 'want de Heere heeft de stem van mijn smeking gehoord." Zo
ook elders, wanneer hij verhaalt van de hulp die hij ondervonden had: 'U zal ik beminnen, o God,
mijn sterkte." Nooit zullen lofprijzingen God behagen, als ze niet voortvloeien uit dit zoete gevoel
van de liefde. Inderdaad moeten we ons houden aan het woord van Paulus, dat alle begeerten
verkeerd en zondig zijn als ze niet gepaard gaan met dankzegging. Hij zegt immers: 'Laat uw
begeerten door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God." Omdat velen uit
misnoegdheid, tegenzin, ongeduld, bitter verdriet en vrees ertoe gebracht worden om tijdens het
bidden tegen God te morren, zegt hij dat we onze gemoedsgesteldheden zo moeten beheersen
dat we al voordat we verkregen hebben wat we verlangen, toch God met blijdschap danken. En als
deze koppeling al van kracht dient te zijn wanneer het ons nogal tegenloopt, legt God ons met des
te heiliger klem de verplichting op om Zijn lof te bezingen wanneer Hij ons geeft wat wij van Hem
begeren. Evenals wij betoogd hebben dat onze gebeden, die anders onrein zouden zijn, door de
tussenkomst van Christus geheiligd worden, wijst de apostel er met zijn opdracht om door Christus
het offer van de lof toe te brengen op, dat onze mond niet rein genoeg is om Gods naam te
verheerlijken indien Christus niet als priester tussenbeide treedt. Daaruit maken wij op dat de
mensen in het pausdom wel verschrikkelijk verblind moeten zijn, als ze het voor het merendeel
maar vreemd vinden dat Christus de Voorspraak genoemd wordt. Dit is de reden waarom Paulus
zegt dat wij zonder ophouden moeten bidden en danken. Hij wil namelijk dat de begeerten van
allen, zo onafgebroken mogelijk, op alle tijden, op alle plaatsen, in alle aangelegenheden en
omstandigheden tot God opgezonden worden, om alles van Hem te verwachten en Hem voor alles
lof toe te brengen, zoals Hij ons ook voortdurend stof tot loven en bidden geeft.
Wordt vervolgd

Gebedskring
"Wederom zeg Ik u; Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij
zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want
waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in het midden van hen". Mattheüs
18:19-20. In februari hopen we, als de Heere het geeft, op 1 en 15 februari met de gebedskring
samen te komen om te bidden voor onze gemeente. We beginnen om 7.15 uur en sluiten af om
8.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

Vrouwenvereniging ‘Aan Zijn voeten’
Deze maand komen we bij elkaar op dinsdagochtend 25 februari, op de jaarlijkse 'Open ochtend'.
Deze ochtend is open voor iedereen: mannen, vrouwen van binnen en buiten de gemeente zijn
van
harte
welkom!
Nodig
gerust
mensen
uit
en
neem
hen
mee!
Abigaïl van Soest zal op deze morgen spreken over 'De gevaren van occultisme'. Een belangrijk
onderwerp in deze tijd! Abigaïl gaat op een indrukwekkende manier, vanuit haar eigen
levensgeschiedenis, op dit onderwerp in.
Om 09.00 uur staat de koffie klaar, waarna we om 09.30 uur beginnen. De ochtend wordt rond
11.15 uur afgesloten. Er is kindercrèche aanwezig. Graag tot ziens!
Met hartelijke groet, namens het bestuur,
mevrouw A.J. Boogaard - van Essen

Vrijwilligershulp “Oog voor Elkaar”:
Voor hulpvragen of informatie (ook met betrekking tot het bezoekwerk) kunt u bellen naar:
Jeanet Linge (0318-625918) of Alma van Engelenhoven (0318-610563), of mailen naar
vrijwilligershulp@hhgede.nl.
Projectkoor
Ook in het nieuwe jaar gaan we weer muzikaal samen verder. Heeft u nog geen tijd gehad en zou
u toch graag meezingen in ons projectkoor? Dan bent u van harte welkom! Ook tenoren/bassen
zien we graag. We repeteren op woensdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. De overige data
voor 2014 zijn:
- Woensdagavond 12 en 26 februari
- Woensdagavond 5 maart
- Woensdagavond 2 en 23 april
- Woensdagavond 7 en 21 mei
- Woensdagavond 4 en 18 juni
- Woensdagavond 2 en 16 juli
Een muzikale groet,
Dyana van der Sluys
lavdsluys@solcon.nl

Puzzelhoekje
Ha jongens en meisjes,
Leuk dat Jonathan en Lukas Karels, Thomas van de Craats en David van Braak mee gaan
puzzelen. Ook andere kinderen zijn welkom, vanaf 6 jaar. Deze keer is het een zoekpuzzel.
Leg de woordjes op de goede plaats en lees mee wat God belangrijk vindt in jullie leven!
schapen - lofzang - prijst- blijdschap- poorten - gezang - goedertierenheid- gemaaktPsalm 100.

1 Een ........ Gij ganse aarde! juicht den HEERE.
2 Dient den HEERE met ........, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk ............
3 Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons .......... (en niet wij), Zijn volk en de ...........Zijner
weide.
4 Gaat in tot Zijn ...... met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, ..... Zijn Naam.
5 Want de HEERE is goed; Zijn .............. is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot
geslacht.
Hartelijke groetjes,
tante Betty

Kleurplaat

Kinderclub ‘De Zaaier’
Beste jongens en meisjes,
Fijn dat jullie zo trouw naar de club komen! Afgelopen keer hebben we veel geleerd over Grote
Verzoendag. Voor de Israëlieten de belangrijkste feestdag van het jaar! Op die dag moesten ze
een bokje offeren voor de vergeving van hun zonden en een ander bokje, beladen met hun
zonden, de woestijn in sturen. Ieder jaar opnieuw. De Heere Jezus is voor ons het bokje geworden,
het lam dat gedood werd om de vergeving van onze zonden. En Hij is ook het bokje geworden dat
alle zonden op zich nam. De dag dat Jezus stierf aan het kruis was eigenlijk onze grote
Verzoendag.
Zendingsmiddag
D.V. 5 februari is er een clubmiddag voor de kinderen gecombineerd met een ouderenmiddag. Mw.
A. Visser komt ons iets vertellen en laten zien over het werk van de Mbumazending. Naast alle
ouderen en kinderen van de gemeente zijn natuurlijk ook alle andere belangstellenden hartelijk
welkom! De middag begint om 14.00 uur, om 16.00 uur willen we de middag afsluiten. Er wordt
gecollecteerd voor de Mbumazending?

Contributie
Willen degenen die de contributie voor dit seizoen nog niet hebben betaald dat alsnog doen? U
kunt het geld (8 euro per kind, max. 25 euro per gezin) overmaken op rek. 1183.49.619 t.n.v.
Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o te Renkum. Graag o.v.v.
‘contributie kinderclub’. Alvast bedankt!

Kluszaterdag:
Op de eerste klusmorgen van het nieuwe jaar hebben we weer heel wat grote en kleine klussen
gedaan. Bedankt mensen! De volgende kluszaterdag is 15 februari van 9.00 tot 12.30 uur. Komt u
ook helpen? Aanmelden kan bij dhr. D.J. van Leeuwen, tel. 0318-561549 of per e-mail:
kerkvoogdij@hhgede.nl
Vervolgverhaal: Het slavinnetje van Generaal Bakar
Het ontroerend historisch vervolgverhaal uit de tijd van Constantijn de Grote.
Daarom moest de generaal naar het paleis terugkeren om daar te vertellen, dat zijn slavin niet
komen wilde. Toen koning Mirian dat bericht hoorde, werd hij nog bozer dan generaal Bakar
geworden was. In welk land leefde hij, dat een slavin het voor het zeggen had, wat zij wel of niet
wilde doen. Zoiets was in Iberië nog nooit voorgekomen. Hij gebood zijn generaal direct naar huis
te gaan en die opstandige slavin te doden. Bakar echter, die wel begreep dat zijn vrouw dit toch
verhinderen zou, probeerde de koning tot andere gedachten te brengen. “Majesteit”, zei hij,
“daarmee is de koningin niet geholpen. Als wij die slavin dreigen, verandert zij daardoor toch niet
van besluit, ze zal zich laten doden en daar wordt de zieke koningin niet beter van. Ik verzeker u,
majesteit, dat Nunia niet komt, ook al staat de beul met het zwaard voor haar!” Ja, als de zaken zo
stonden, begreep Mirian wel, dat een dreigement niet zou helpen. Hij liep naar de slaapkamer van
zijn vrouw, om haar het teleurstellende nieuws te vertellen. Tevoren had hij haar meegedeeld, dat
Bakar zijn slavin zou sturen en dat ze dan wel spoedig beter zou zijn. Maar dat ging nu niet door.
En zie, toen wist de zieke koningin raad. “Ik ken de christenen zo’n beetje, Mirian”, zei ze. “In het
land waar ik vandaan kom, woonden ze ook. Ze doen niets, waarvan ze denken, dat hun God het
niet zal goed vinden. Geloof me, als Nunia meent, dat ze niet naar het paleis mag komen, dan zal
ze dat vast en zeker niet doen ook. Maar ik weet iets anders”. “Wat is dat dan?” vroeg de koning
nieuwsgierig. “Weet jij een ander middel om beter te worden, zeg het dan dadelijk, want bij de
duizend oren van onze god Mithra, ik zal dat middel proberen. Fijn, dat je een middel weet, dan
hebben we die ellendige slavin niet nodig. Ik wil er niet aan denken, dat jij zou sterven; zeg het dus
gauw!” “O nee, Mirian, ik weet geen ander middel. Ik wilde je alleen voorstellen met mij te doen,
wat Wadi met haar kind heeft gedaan”. “Wat bedoel je? Ik begrijp je niet”. “Je moet me op mijn bed
tot voor de deur van het huis van generaal Bakar laten dragen. Als die slavin Nunia ziet, hoe ziek ik
ben, zal ze vast medelijden met mij krijgen en voor mij bidden”. “Wat stel je me nu voor?” vroeg hij.
“Moet ik jou door de stad laten dragen, precies als iedereen die ziek is? Maar vrouw, daar denk ik
niet aan. ’t Is toch zeker ver beneden jouw waardigheid, om je naar een slavin te laten dragen, die
zelf niet wil komen! Nee hoor, zo’n belediging wil ik jou niet aandoen!” En daar bleef de koning bij.
Nunia wilde niet naar het paleis komen en de koning wilde zijn vrouw niet naar Nunia laten
brengen. Maar toen de koning een dag later zag, dat de ziekte van zijn vrouw steeds verergerde
en dat god Mithra niet het minste teken van verhoor had gegeven, besloot hij de raad van de
koningin op te volgen. De koningin werd op een draagbaar gelegd en met een groot gevolg van
slaven en hovelingen, een afdeling soldaten en een aantal voorname mannen, werd zij naar het
huis van generaal Bakar gedragen. Zodra de draagbaar voor de deur was neergezet, snelde
mevrouw Ghadani naar buiten. Ze knielde bij de draagbaar neer en kuste de hand van de vorstin.
Deze vertelde haar, dat ze gekomen was in de hoop, dat Nunia haar nu zou willen helpen.
Onmiddellijk liet Ghadani de slavin roepen en natuurlijk kwam Nunia direct. Maar ze schrok
geweldig, toen ze, buiten gekomen, de draagbaar zag, waarop de koningin lag en daar omheen al
die soldaten, slaven en voorname mensen. Ghadani duwde haar zachtjes naar voren, zodat ze
vlak bij de draagbaar kwam te staan. Nu kon ze de koningin zien en ze schrok van haar bleek en
verrimpeld gezicht. Och, toen ze zo naar haar stond te kijken, kreeg ze medelijden met de vorstin.
Nu kon al haar grootheid en rijkdom haar niet helpen en ook de god Mithra met zijn duizend oren
liet haar in de steek. De stem van de koningin deed haar opschrikken uit haar gedachten. “Slavin”,
zei de zieke, “ik heb gehoord, dat jouw God je horen wil, als je tot Hem roept. Er wordt nu al
geruime tijd, dag en nacht voor mijn herstel gebeden tot onze god Mithra, maar hij schijnt ons niet
te horen, want hij zendt me geen genezing. Ik heb me nu hierheen laten brengen, om je te vragen
of jij voor mij tot jouw God wilt bidden. Misschien heeft jouw God medelijden met mij en wil Hij mij
helpen. O slavin, bid voor mij!” Nunia was ontroerd toen ze deze klacht van de koningin hoorde.
Arme heidenen, dacht ze, wat zijn jullie diep te beklagen, omdat jullie de enige ware God niet

kennen. Nu begon ook Ghadani er bij haar op aan te dringen om toch medelijden te hebben met
de koningin en voor haar te bidden. Wat moest Nunia doen? Mocht ze nu nog weigeren? Hier was
een mens in grote nood; mocht ze die nood niet aan de Heere bekend maken? Dat moest ze toch
zeker doen? Opeens durfde ze niet langer te weigeren. Ze knielde neer bij de draagbaar en
vouwde haar handen. Toen werd het ineens heel stil. Het gebabbel verstomde, iedereen zweeg en
ademloos keek men naar hetgeen er nu gebeuren zou.
Wordt vervolgd.
Uit: Het slavinnetje van Generaal Bakar, door P. de Zeeuw JGzn.
Overige berichten
Bent u op zoek naar een basisschool die past binnen de bekende driehoek: gezin-school-kerk?
Mogen wij ons dan even voorstellen:
De Eben-Haëzerschool te Bennekom:
 is een streekschool met zo’n 240 leerlingen die voornamelijk uit Bennekom, Wageningen
en Ede-Zuid komen.
 is een school waar de Bijbel + de Drie Formulieren van Enigheid het uitgangspunt zijn van
ons handelen en werken.
 vindt een goed pedagogisch klimaat heel belangrijk en werkt daar hard aan.
Wilt u meer weten over onze school, neem dan vrijblijvend contact op met onze directeur, dhr. G.J.
Driessen, voor meer informatie of een kennismakingsbezoek.
Vanaf heden kunt u uw kind, geboren voor 1 oktober 2011, aanmelden.
Eben-Haëzerschool
Molenstraat 98
6721WP Bennekom
0318430660
gjdriessen@ehbennekom.nl

www.ehbennekom.nl

Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers en dhr. N.H. Van Garderen (webbeheer@hhgede.nl)
E-mailadressen
rcboogaard@solcon.nl
ajboogaardvanessen@solcon.nl
scriba@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl
vrijwilligershulp@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
ichthus@hhgede.nl
dezaaier@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl
actie@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
redactiekerkbode@hhgede.nl
zending@hhgede.nl
werkgroepautisme@hhgede.nl

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor dringende
gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-57280460.
Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 23 februari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk zaterdag 15
februari 18.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl Deo volente.
Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jak. 4 vs. 14-15).

Gedicht
‘Eens, als de bazuinen klinken’
Eens, als de bazuinen klinken,
Uit de hoogte, links en rechts,
Duizend stemmen ons omringen,
Ja en amen wordt gezegd,
Rest er niets meer dan te zingen,
Heer’, dan is Uw pleit beslecht.
Scheurt het voorhang van de wolken,
Wordt Uw aangezicht onthuld,
Vaart de tijding door de volken
Dat Gij alles richten zult:
Heer’, dan is de dood verzwolgen,
Want de Schriften zijn vervuld.
Roep de doden tot getuigen
Dat Gij van oudsher regeert,
Roep hen die men dwong te zwijgen,
Die de wereld heeft geweerd,
Richt omhoog wat wist te buigen,
Kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
Als de graven openbreken
En de mensenstroom vangt aan
Om de loftrompet te steken
En Uw hofstad in te gaan:
Heer’, laat ons dan niet ontbreken,
Want de traagheid grijpt ons aan.
Van die dag kan niemand weten,
Maar het woord drijft aan tot spoed,
Zouden wij niet haastig eten,
Gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren heden,
Komt voor eens en komt voor goed!

