COLOFON QUO VADIS
Kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ede, Bennekom, Wageningen e.o.
Verschijnt maandelijks.
Predikant
Scriba

: Vacant
: Diaken M.J.A. Kortenhoff
Sadatsingel 57, 6716 GB Ede
Tel. (0318) 621906

Secretaris diaconie

: Diaken C. v.d. Craats
Wilhelminalaan 23
6721 ER Bennekom
Tel: 0318-418304
Email: c.vandecraats@hhgede.nl

Kindercrèche (10.00 uur) : Mw. E. Kroon

Tel. (0318) 78 50 68

Koster

: Dhr. W.C. Oudijn

Tel. (0318) 43 18 41 /06 20545431

CD-opnames

: Dhr. G. Koudijs

Tel. 06 18977469

Redactie

: Vacant
(hoofdredactie)
L. Soeters

Tel. (0318) 41 57 15

(eindredactie)
Realisatie

: Drukkerij AMV

Tel. (0318) 48 40 74

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 kerkplein.

Meditatie
Wie zal bestaan?
Openb. 6 : 17b

Het verbreken van het zesde zegel toont hoe mensen op de rampen, die Johannes zojuist gezien
heeft zullen reageren. De radeloosheid zal dan gaan door alle rangen en standen. Hoe zullen we
ontvlieden als we op zo’n grote zaligheid, die de Heere in Zijn Zoon Jezus Christus geopenbaard
heeft geen acht zullen geven. Toch zullen al die mensen, die in vers 15 worden genoemd proberen
te ontvlieden. Waaraan? Wel, aan de toorn van het Lam. Ze zullen roepen tot de bergen en rotsen,
die tot op dat moment zo vast leken te staan.
Ik hoor de noodkreet tot de rotsen en bergen om hen te verbergen. Om maar op hen te vallen. Ze
denken dat de dood dan uitkomst zal geven. Johannes hoort al die mensen roepen vol angst en
wanhoop. En weet u, dat hebben ze nu aan zichzelf te wijten, omdat ze niet wilden dat Christus
Koning over hen zou zijn. Ze willen nu verborgen worden voor Hem Die op de troon zit en voor de
toorn van het Lam.
De mensen worden liever verpletterd door de rotsen dan voor God te moeten verschijnen. Ze
worden liever levend begraven dan dat ze God onder ogen moeten komen. Ze roepen: Verberg
ons van het aangezicht van Hem Die op de troon zit en van de toorn van het Lam. Dat is een
wonderlijke uitroep. Met deze roep geven ze blijk dat zij God en Zijn Zoon toch kennen. Bergen
valt op ons, heuvelen bedekt ons. Alles is beter dan God onder ogen te moeten komen. Alles is
beter dan door de toorn van het Lam te vergaan.
Wat een paniek zal er straks uitbreken als de sterkste rots vergruisd wordt en de hoogste berg
instort. Want, hier zien we een gebed dat niet verhoord zal worden. De rotsen en de bergen zullen
niemand voor God en Zijn Christus kunnen verbergen. Dat zal wat zijn als we hier zonder Christus
hebben geleefd en Hem dan te moeten ontmoeten. Dan zullen allen, die Hem zonder Hem geleefd
hebben er achter komen met Wie ze de spot hebben gedreven.
Alleen zal het dan te laat, voor eeuwig te laat zijn. Ze zullen dan de grote dag van de toorn niet
kunnen verdragen en toch eeuwig die toorn moeten dragen. Het kwetsbare Lam kan toornen, Zijn
ogen zijn als vlammen van vuur. Als de liefde van het offer dat Hij gebracht heeft wordt verworpen,
laat Hij na lang genoeg geduld gehad te hebben, Zijn toorn voelen. Nu spaart Hij zondaars nog,
straks zal Hij zich wreken.
Hij Die Zich vernederd heeft tot in de dood aan het kruis, is geworden tot de Koning der koningen.
Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij komt rekenschap eisen van het ongeloof van allen,
die Hem hebben afgewezen. Hartverscheurend klinkt de roep tot de bergen en heuvels. Maar,
geen berg en geen heuvel zal je dan kunnen verbergen. Waar ben je zonder God en Christus dan
nog veilig? Nergens!
Waar zijn dan je bergenhoge verwachtingen gebleven? Hadden ze maar eerder geschuild in de
Rotssteen Jezus Christus, in Zijn bloed en wonden. Zijn werk is immers volkomen. Wie dan tot de
bergen roept, roept tot dovemansoren. Het is niet de bedoeling om u en jou de schrik op het lijf te
jagen. Of zou dat toch wel eens goed zijn? Het is een waarschuwing om tot Christus de toevlucht
te zoeken, voordat die laatste dag aanbreekt en het te laat is.
Als Zijn toorn ontbrandt dan zult u, zal jij buiten Hem op de weg vergaan. De dag van de
ontreddering zal eenmaal aanbreken. Alles wat adem heeft moet de Heere loven. Wie niet mee wil
zingen, zal de adem worden ontnomen. Wie geen toevlucht neemt tot het Lam, zal voor Hem
vluchten. Echter, tevergeefs. Dit hoofdstuk loopt uit op de wanhoopsvraag : wie kan bestaan?
Deze vraag vormt een schril contrast met de roep: Hoe lang nog (vs. 10)? De keerzijde van de
roep van de martelaren onder het altaar is de angstschreeuw op aarde. Hoe lang? Wie zal
bestaan? Twee vragen, een wereld van verschil. Aan welke kant staan we? We worden
gedwongen tot een keuze. Het oordeel is nog te ontgaan. Het oordeel zal echter niet voorbijgaan,
als u of jij niet breekt met de zonde. Als u of jij niet in belijdenis van zonde en schuld de toevlucht
neemt tot het Lam Gods, dat de zonde heeft weggedragen naar het kruis. We zullen allen eenmaal
geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Blijf dan niet in onbekeerdheid volharden.
Luister naar de welmenende raad, die u en jou vandaag nog wordt gegeven: Kust de Zoon, opdat
Hij niet toorne, en u of jij op de weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden.
Buig dan vandaag nog je knieën voor Israëls God en Koning. Alleen zo kunt u en jij bestaan.

Want… zegt de dichter: Welzalig zijn allen die op Hem betrouwen. Welgelukzalig, ja, want wie
Hem door een waar geloof mag volgen, zal onder Zijn bescherming staan. Ook wanneer straks
hier alles uit zijn voegen wordt gelicht. Wat een zegen.
Hij die op Gods bescherming wacht,
wordt door de hoogste Koning,
beveiligd in de duistere nacht,
beschaduwd in Gods woning.
Zo kun je het oordeel ontgaan door vertrouwend het Lam te volgen waar het ook heengaat. Dan
mag je straks door het oordeel heen bij Hem thuiskomen en eeuwig zingen van Gods
goedertierenheên.
Ds. H. Verheul

Kerkdiensten
1 mei

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

Ds. H. Jonker (Barneveld)
Ds J. Koppelaar (Katwijk)
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

5 mei
Hemelvaartsdag

10.00 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. J.C. den Toom (Oldebroek)
Diaconie
Kerkvoogdij
JV-kamp

8 mei

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

Ds. G.A. van den Brink (Capelle a/d IJssel)
Ds. J.L. Schreuders (Urk)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

15 mei
1e pinksterdag

10.00 uur
17.00 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

Ds. K. ten Klooster (Ridderkerk)
Ds. H. Verheul (Woudenberg) Belijdenisdienst
Diaconie
Kerkvoogdij
Aflossing leningen

16 mei
2e pinksterdag

10.00 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte

nog niet bekend
Diaconie
Kerkvoogdij
JV-kamp

22 mei

10.00 uur

Kand. J.R. van Vugt (Lienden)
Koffiedrinken + zingen na de dienst
Ds. Joh. Post (Lunteren)
Diaconie
Kerkvoogdij
Kerk en pastorie

18.30 uur
1e collecte
2e collecte
3e collecte
25 mei

19.30 uur

Jan Willem Bonenberg
Preekoefening

29 mei

10.00 uur
18.30 uur
1e collecte

Kand. J.W. Baan (Putten)
Ds. J.G. Blom (Kesteren)
Diaconie

2e collecte
3e collecte

Kerkvoogdij
Aflossing leningen

Uit de gemeente
Van de kerkenraad:
Beroepingswerk:
Nadat ds. Ruijgrok te kennen heeft gegeven te bedanken op het aan hem uitgebrachte beroep
heeft de kerkenraad in de daaropvolgende vergadering het proces om tot een nieuw beroep te
komen weer opgepakt. We roepen de gemeente op om biddend om de kerkenraad heen te staan
zodat zij de wijsheid ontvangen om die predikant te beroepen die de Heere hier wil hebben.
Gemeenteavond:
Onlangs is er een gemeenteavond geweest waarin de jaarcijfers 2015 van de kerkvoogdij en de
diaconie gepresenteerd zijn. In deze kerkbode kunt u vanuit de kerkvoogdij hiervan verslag lezen.
Namens de diaconie heeft broeder Van Wageningen de gemeente opgeroepen om om te zien
naar de naaste. En de naaste is niet alleen de buurman die zondags naast u zit. Eveneens is
opgeroepen om in barmhartigheid te geven aan de diaconie, zodat zij ook (financiële) nood in de
gemeente kan ledigen.
Vanuit de kerkenraad heeft broeder Visser een aantal zaken geschetst. Zaken zoals hoe het
proces van beroepingswerk plaatsvindt, hoe omgegaan wordt met vragen die vanuit de gemeente
komen. Daarnaast is de vraag in de gemeente neergelegd om met suggesties te komen voor de
invulling van de doordeweekse activiteiten. Dit n.a.v. de lage opkomst op de doordeweekse
avonden. Uw reactie ontvangen wij graag via kerkenraad@hhgede.nl.
Besluitvorming kerkenraad:
Om mogelijke onduidelijkheid weg te nemen is het goed om te melden dat vragen / opmerkingen /
suggesties die vanuit de gemeente gesteld worden aan de kerkenraad niet gelijk beantwoord
worden. De ingediende zaken worden namelijk geagendeerd voor de eerstvolgende
kerkenraadsvergadering. Dit omdat besluitvorming altijd onder voorzitterschap moet plaatsvinden.
Om meer inzicht te geven wanneer u antwoord kunt verwachten zijn hieronder de data van de
aankomende kerkenraadsvergaderingen weergegeven:
• 25 mei
• 6 juli
Vacature kerkvoogd
In de laatstgehouden stemmingsavond is dhr. Monteba verkozen tot kerkvoogd. Op vrijdag 15 april
heeft dhr. Montaba laten weten dat hij de verkiezing aanvaardt. De kerkenraad en kerkvoogdij zijn
erg dankbaar dat de vacature die was ontstaan omdat dhr. Pater vanwege gezondheidsproblemen
moest opstappen zo snel weer is vervuld. Vanaf deze plaats wensen we dhr. Monteba een
gezegende tijd als kerkvoogd.
Afleggen openbare geloofsbelijdenis
Op 2e Pinksterdag hopen een aantal belijdeniscatechisanten in het midden van de gemeente, voor
Gods Aangezicht belijdenis van het geloof af te leggen. Nadat zij het afgelopen seizoen
belijdeniscatechisatie hebben gevolgd bij ds. Verheul hebben ze nu het verlangen om in het
openbaar de Naam van Heere te belijden. Op zondag 1 mei wordt de gemeente door middel van
een uit te reiken brief op de hoogte gesteld van de personen die voornemens zijn belijdenis af te
leggen. Op 11 mei zal vervolgens de aannemingsavond plaatsvinden.
Gemeente: sta in een muur van gebed om de belijdeniscatechisanten heen, ook als er wellicht nog
enige zijn die twijfelen of ze wel belijdenis kunnen en mogen afleggen. Bidt dat zij niet zien op

zichzelf, maar in geloof mogen opzien naar de Heere Jezus Christus. Bidt dat ze een gezegende
voorbereidingstijd mogen hebben. En bidt dat de Heere in dit alles de hoogste eer zal ontvangen.
Afsluiting winterwerk:
In de avonddienst van deze zondag zal er aandacht besteed worden aan het winterwerk wat de
afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Een kerkelijk seizoen waarin het geduld en de genade
van de Heere weer zo zichtbaar was. Een seizoen waarin elke zondag tweemaal het Woord van
de verzoening bediend is geworden. Een seizoen waarin er ook doordeweeks weer veel is
georganiseerd, denk aan (jonge) lidmatenkring, gemeenteavonden, doordeweekse diensten. Denk
aan de vrouwenvereniging, aan de diverse JV’s, aan de kinderclub. Denk aan de
(belijdenis)catechese en ouderenmiddag. Denk aan het vrijwilligerswerk. Denk aan de organisten,
kosters en schoonmakers die dienstbaar zijn geweest. Denk aan de activiteitencommissie die
diverse activiteiten heeft georganiseerd. Denk aan het Avondmaal wat diverse malen bediend
mocht worden. Wat heeft de HEERE geweldig veel in het werk gesteld om ons tot Zich te laten
komen, voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Gemeente; zijn wij daarvoor dankbaar?
Hebben wij Zijn zegeningen in dankbaarheid aanvaard? Zijn we zorgvuldig omgegaan met Zijn
zegeningen? Hebben we Zijn zegeningen geteld? Heeft het vrucht gedragen? Beantwoord deze
vragen voor de Heere.
Zieken:
We willen die gemeenteleden opdragen die kampen met psychische klachten. Vaak stil gedragen
leed waarvan maar weinigen afweten. Ook zijn er gemeenteleden die (al langere tijd) kampen met
burn-outverschijnselen. Ook hen dragen we op aan de zegen van de Heere.

Belangrijke data
Vergader- en bijeenkomstenrooster
10 mei Vrouwenvereniging. Inloop vanaf 09.00 uur.
14 mei Gebedskring. Aanvang 07:15 uur.
19 mei Inleveren kopij kerkbode juni.
21 mei Klusmorgen. Aanvang 09.00 uur.
21 mei Auto-was-service vanaf 09.00 uur.
25 mei Kerkenraadsvergadering.
26 mei Lidmatenkring. Aanvang 19.30 uur.
28 mei Gebedskring. Aanvang 07.15 uur.
31 mei Jaarlijkse uitje Vrouwenvereniging.

Oppasrooster mei 2016
1 mei

Mw. M. Westerink, Mw. A. van der Sluys
Simone van Wageningen, (reserve: Mirjam van Engelenhoven)

5 mei (Hemelvaartsdag)

Mw. N. de Kool, Mw. C. van der Sluijs
Anna-Maria Buitink, (reserve: Christien van Wageningen)

8 mei

Mw. M. Moerman, Mw. A. van Engelenhoven
Marit Visser, (reserve: Geke van Engelenhoven)

15 mei (1e Pinksterdag)

Mw. W. Karels, Mw. E. Kroon
Maartje Karels, (reserve: Emma van Veldhuizen)

15 mei 17.00

Mw. A. Aalbers, Mw. L. de Bruijn

(belijdenisdienst)

Christien van Wageningen, (reserve: Anna-Maria Buitink)

16 mei (2e Pinksterdag)

Mw. M. van de Craats, Mw. A. Budding
Rebecca Adam, (reserve: Simone van Wageningen)

22 mei

Mw. A. van der Sluys, Mw. N. de Kool
Mirjam van Engelenhoven, (reserve: Marit Visser)

29 mei

Mw. M. Westerink, Mw. M. Moerman
Geke van Engelenhoven, (reserve: Maartje Karels)

5 juni

Mw. C. van der Sluijs, Mw. A. van Engelenhoven
Emma van Veldhuizen, (reserve: Rebecca Adam)

Schoonmaakrooster april

Woensdagavond 4 mei

Mw. C. vd Sluijs (leiding)
Mw. J. van der Vliet
Mw. M. Moerman

Vrijdagmorgen 13 mei

Mw. C.W. Aangeenbrug (leiding)
Mw. S. van Harten
Mw. Z. Pater

Vrijdagmorgen 20 mei

Mw. J. van Leeuwen (leiding)
Mw. C. Hordijk
Mw. H. Adam

Maandagavond 23 mei vanaf 19.30 uur

Mw. M. vd Craats (leiding)
Mw. M. Koudijs

Mw. G. Koekoek
BHV-rooster
1 mei Corné Koekoek (ochtenddienst)
1 mei Guus Koudijs (avonddienst)
5 mei Dirk Buitink (Hemelvaartsdag)
8 mei Martien van Veldhuizen
15 mei Jan Mekelenkamp (1ste Pinksterdag)
16 mei Guus Koudijs (2de Pinksterdag)
22 mei Hans Versluis (ochtenddienst)
22 mei Klaas Slotengraaf (avonddienst)
29 mei Corné Koekoek (ochtenddienst)
29 mei Guus Koudijs (avonddienst)

Kerkautorooster
Zondag 1 mei

Ede: dhr. G. Vink, 06 5155 2330
Bennekom/Wageningen: fam. L. Soeters, 0318-415715

Donderdag 5 mei

Ede: mevr. H. Heij, 0318-655922 / 06 1782 0877
Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen, 0318-561549

Zondag 8 mei

Ede: dhr. L. Boonzaaijer, 06 310 007 07 / 0318-308618
Bennekom/Wageningen: fam. C. v.d. Craats, 0318-418304

Zondag 15 mei

Ede: fam. K. de Kool, 06-275 356 03
Bennekom/Wageningen: fam. D. Marchal, 06 4248 3134

Maandag 16 mei

Ede: mevr. H. Heij, 0318-655922 / 06 1782 0877
Bennekom/Wageningen: fam. D.J. van Leeuwen, 0318-561549

Zondag 22 mei

Ede: fam. D.L. Aangeenbrug, 0318-619907
Bennekom/Wageningen: mevr. G. Randewijk, 0317-460100

Zondag 29 mei

Ede: fam. M. Brand, 06 29159016
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf, 0318-413483

Van de Diaconie:
Op zondag 1 mei zal er een diaconale collecte worden gehouden met bestemming het ‘Noodhulpen rampenfonds’. Uit dit fonds, wat beheerd wordt door de generale diaconale commissie, wordt
van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld, die met een ramp of noodsituatie te
maken krijgen. Recent werd uit dit fonds hulp geboden aan Irakese vluchtelingen. Ook wordt met
een bijdrage uit dit fonds hulp verleend aan vluchtelingen die, op de vlucht voor het geweld, zich in
buurlanden als Jordanië gevestigd hebben. Hierbij wordt er onder ander samengewerkt met
stichting Woord en Daad.

Op zondag 8 mei zal de diaconale collecte voor het fonds noodlijdende gemeenten en
personen worden gehouden. Voor 2016 is voor genoemd fonds een bedrag van € 155.000 nodig.
Ongeveer € 95.000 van dit bedrag komt uit de collecte-opbrengsten. Het fonds noodlijdende
gemeenten en personen biedt gemeenten de gelegenheid een financiële handreiking te doen aan
andere gemeenten die vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk niet in staat zijn te voldoen
aan de financiële verplichtingen. Ook kunnen vanuit dit fonds gemeenten geholpen worden om het
beroepingswerk een stimulans te geven. Ook predikanten die tijdelijk financiële problemen
ondervinden kunnen een beroep op het fonds doen. Gemeenten zijn er voor elkaar en helpen
elkaar, zodat geldgebrek geen obstakel hoeft te zijn voor een goede voortgang van de
Woordverkondiging en het gemeenteleven. Wij willen u vragen om de gemeenten en haar
voorgangers te gedenken in uw gebeden en in het vrijmoedig geven van uw collectegaven.
De diaconale collecte op de beide pinksterdagen heeft als bestemming zending. Meer info hierover
kunt u lezen bij “Zendingscommissie”.
Op zondag 29 mei zal de diaconale collecte bestemd zijn voor Malawi.
In 2015 vond er een grootschalig noodhulptraject plaats in verband met de enorme overstromingen
begin in Malawi. Door deze overstromingen is de oogst minimaal en zijn er nauwelijks voorraden
aangelegd en wordt er daarom opnieuw honger verwacht. In 2016 zal opnieuw voedselhulp
gegeven moeten worden. Met de geboden voedselhulp wordt niet alle nood gelenigd, maar helpen
we deze mensen een moeilijke periode door te komen.
Alle collecten mogen we hartelijk in uw mildheid aanbevelen. Laten we van onze overvloed rijk
geven voor onze naaste. Gode bevolen.
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.
Klusmorgen:
Deze maand klussen we op zaterdag 21 mei. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om ongeveer
12.00 uur. Helpt u mee? Vele handen maken licht werk! Voor info: Dhr. D. J. van Leeuwen, tel.
0318-561549.

Collectemunten
In de komende maand kunt u op woensdag 11 mei en donderdag 26 mei 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.
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.
Rekeningnummer verenigingen
Het rekeningnummer wat gebruikt wordt door de verenigingen is NL28 RABO 0117 2026 14 t.n.v.
Hersteld Hervormde Gemeente Ede, Bennekom, Wageningen e.o., met vermelding doel en
vereniging.

Activiteitencommissie
Paasmuziekavond:
We kunnen terug kijken op een fijne en goede avond met elkaar, waarin de JV en ook
verschillende andere gemeenteleden een bijdrage wilde leveren. Hartelijk dank daarvoor! De
collecte, die bestemd was voor de kerkvoogdij, heeft € 91,80 opgebracht. Ook hiervoor onze dank!

Autowassen:
Deze maand kunt u weer gebruik maken van onze auto-was-service. Op zaterdag 21 mei, tussen
9.00 en 11.00 uur, staan we voor u klaar. Terwijl u uw auto laat wassen voor maar € 7,50 geniet u
zelf van een kop koffie. De opbrengst is geheel voor de kerkvoogdij.
Gemeentedag:
We herinneren u aan de gemeentedag die gepland staat op zaterdag 18 juni, van 10.00 uur –
15.00 uur, in en rond de kerk. Het belooft een gezellige dag te worden met allerlei leuke activiteiten
voor jong en oud, zoals bijbelquiz, buksschieten, oudhollandse spelen, knutselen, enz. Van 10 –
12 uur zal er een kleedjesmarkt worden gehouden, waar de kinderen hun spullen mogen
verkopen. De opbrengst hiervan is 50% voor de kerk en 50% voor hen zelf. We hopen dat er heel
veel jongens en meisjes mee doen! Ook zal tijdens de gemeentedag de traditionele veiling worden
gehouden, achter de kerk. U kunt voor deze veiling diensten, maar ook producten aanleveren. Bijv.
u kunt aanbieden een taart voor iemand te willen bakken, maar u kunt ook de taart meenemen
naar de veiling en deze zal dan ter plekke geveild worden. Omdat we graag van te voren willen
weten wat er geveild kan worden, willen we u vragen om uw diensten en/of producten aan te
bieden tot uiterlijk zaterdag 11 juni via actie@hhgede.nl. Vermeld hierbij duidelijk of het om een
product gaat of om een dienst. Tijdens de gemeentedag is er van alles te koop voor de inwendige
mens, zoals broodjes hamburger, broodjes knakworst, broodjes ham, broodjes kaas en slaatjes. Er
zijn strippenkaarten te koop voor € 5,- Hierop zitten 10 strippen, waarmee de activiteiten en ook
het eten/drinken kunnen worden betaald. We rekenen op uw komst!

Zending
Bijbelvertaalwerk familie Karels
Beste gemeenteleden,
Donderdag 19 mei. De datum dat Jacob en Albertine voor de 4e keer vertrekken naar Tanzania.
Als TFC zijn we de voorbereidingen gestart voor de werkzaamheden rondom hun vertrek. Zo moet
de pastorie straks weer leeg ‘opgeleverd’ worden. Meubels en huisraad gaan weer terug.
Praktische hulp kunnen we daarbij zeker gebruiken. In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat de begroting nog niet rond is, vanwege de zwakke euro. We hebben als TFC verschillende
acties uitgezet om de begroting op orde te krijgen. Eén van de acties is bijvoorbeeld dat we de
financiële achterban willen vergroten. We zoeken daarom ook binnen onze gemeente naar meer
structurele donateurs. We bevelen het Bijbelvertaalwerk in Tanzania van harte aan.
Een hartelijke groet vanuit de thuisfrontcommissie.

Gebedskring
Verlangt u / verlang jij ernaar dat:
•
•
•
•
•

Christus bij gelovigen meer in het middelpunt komt te staan?
De band met andere gelovigen in de gemeente versterkt wordt?
Er een opwekking plaats vindt?
We elkaar in de gemeente stichten en vermanen?
We elkaar onderwijzen in hoe te bidden?

Kom dan naar de gebedskring!
Dit zijn 5 van de 14 redenen die J.R Beeke noemt om aan een gebedssamenkomst deel te nemen
(in het boek ‘Aangaande mij en mijn huis’). Op zaterdag 14 en 28 mei hopen we als gemeente
samen te komen om de HEERE te danken voor wat hij onze gemeente geeft en om elkaar en het
werk in onze gemeente bij Hem in gebed te brengen. De gebedskring begint om 7.15 uur en
eindigt om 8.15 uur. Van harte welkom.

Vrouwenvereniging 'Aan Zijn voeten'
Op dinsdag 10 mei is het de laatste keer van dit seizoen dat we als vrouwenvereniging bijeen
hopen te komen voor een Bijbelstudie. Op deze ochtend zal er bestuursverkiezing gehouden
worden. Hedy Kortenhoff heeft aangegeven haar taak in het bestuur neer te leggen vanwege haar
zwangerschap; daarom is deze tussentijdse verkiezing nodig. Vanwege deze bestuursverkiezing is
er deze keer alleen op dinsdagochtend vereniging en vervalt de woensdagavondbijeenkomst. Na
de bestuursverkiezing willen we met elkaar het tweede hoofdstuk van het Bijbelstudieboekje over
het Onze Vader bespreken; dit heeft als titel "Wat en hoe te bidden”. Arida Harskamp hoopt de
inleiding te houden. Het is fijn als we thuis al vast de Bijbelstudie voorbereiden. Laten we ons best
doen om tijd vrij te maken om Matth. 6:5-15 en p. 10-14 uit het Bijbelstudieboekje door te lezen en
te overdenken; dit zal de bespreking van de vragen zeker ten goede komen. Evenals de andere
keren is er inloop vanaf 9.00 uur. We hopen de ochtend te beginnen om 9.30 uur en we proberen
rond 11.15 uur af te sluiten. Er is kinderoppas aanwezig. Als u interesse heeft om een keertje te
komen kijken, u bent hartelijk welkom!. Er zijn nog Bijbelstudieboekjes beschikbaar.
Met hartelijke groet en graag tot ziens,
Namens het bestuur, mevr. M.A. Buitink-Heijblom

Dagje uit: Bezoek aan het Corrie ten Boom Huis en een verrassingsmaaltijd in Ede
Op dinsdag 31 mei wordt het jaarlijkse uitje van de vrouwenvereniging gehouden; ook niet-leden
zijn van harte welkom. Miranda Bakker en Wilma van der Sluys hebben het volgende programma
opgesteld: Het plan is om naar het “Corrie ten Boom Huis” te gaan. Om 09.00 uur verzamelen we
bij de Zuiderkerk en om 09.30 uur stipt vertrekken we met eigen vervoer naar Haarlem. Na een
rondleiding van ruim een uur eten we daarna ons eigen meegebrachte brood op. We hopen om
15.00 uur weer terug te zijn in Ede. Dan is er rond 17.30 uur een verrassingsmaaltijd in de kerk om
ons gezellig samen zijn af te sluiten. De kosten voor de morgen zijn € 10 p.p. (entree "Corrie ten
Boom Huis” en benzinekosten); de kosten voor de verrassingsmaaltijd zijn € 5 p.p. Opgeven via
vrouwenvereniging@hhgede.nl, graag voor 1 mei met de keus voor de morgen/avond/beide.

Herinnering... Loop mee voor vervolgde christenvrouwen,
De man van Meskele werd vermoord om zijn geloof in de Heere Jezus. Meskele vertelt van de
gruwelijkheden, waarbij er niemand te hulp schoot. Dergelijke moorden op christelijke mannen
komen vaker voor in Ethiopië. Analfabetisme komt bij (achtergebleven) vrouwen vaak voor zodat
ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Open Doors biedt weduwen zoals Meskele onder meer traumahulp en financiële ondersteuning.
Daarnaast worden ze voorzien van de eerste levensbehoeften. Meskele, die achterbleef met zeven
kinderen, is dankbaar voor het gebed en de hulp die ze krijgt: 'De Heere God gebruikt jullie om mij
te bemoedigen.'
Wat: Vanuit de vrouwenvereniging organiseren wij een sponsorloop 'Walk for Women' met het doel
om geld in te zamelen voor vrouwen zoals Meskele!
Voor wie: Alle vrouwen die wat willen betekenen voor de vervolgde kerk. Dus ook vrouwen die
geen lid zijn van de gemeente zijn hartelijk welkom om mee te wandelen!
Wanneer: Zaterdag 28 mei, inloop (onder het genot van kopje thee) vanaf 13.00 uur, start
wandeling om 13.30 uur.
Waar: verzamelen op Landgoed Kernhem, Kernhemseweg 3, route: het Doesburgermolenpad (8
km) in Ede.
Aanmelden bij: Carolien van der Sluijs tel. 0318-795302, e-mail: keesvandersluijs@online.nl
Ook als u niet in de gelegenheid bent om mee te wandelen kunt u deze vrouwen helpen! U kunt
ons namelijk sponsoren. Door het intekenen op een sponsorblad of door het overmaken van een
gift aan Open Doors, t.n.v Open-Doors IBAN: NL08 INGB 0000 007733 onder vermelding van uw
naam en HHK Ede, Women walk for Women.
Na aanmelding ontvangt u een Open Doors-sponsorblad, waarmee mensen benadert kunnen
worden om te sponsoren.
Voor overige informatie zult u per e-mail op de hoogte gehouden worden.
We hopen op een mooie wandeling, goed weer, een mooie opbrengst, maar zeker ook
verbondenheid met onze lijdende zusters.
Hartelijke groet,
Carolien van der Sluijs en Henriette Adam

Jonge lidmatenkring
Afgelopen keer hebben we stil gestaan bij “Stille tijd en gebed”. Een breed thema, maar ook heel
belangrijk! Aan de hand van de inleiding hebben we vooral nagedacht over ons Bijbellezen. Hoe
lezen we de Bijbel en wat betekent dit voor ons geestelijk leven. Het was een mooie en leerzame
avond!
Op 28 april zullen we ons gaan verdiepen in “Huwelijk en relatie”. Een boeiend thema voor ons
allemaal. We hopen dat jullie er allemaal weer bij zijn!

Jeugdvereniging
Er staat dit seizoen nog één grote gezamenlijk activiteit gepland, dus lees snel verder, want
het volgende nieuws daarover willen jullie vast niet missen! Het kamp komt steeds dichterbij
en daarom weer wat nieuwe informatie. We hopen van 8 t/m 11 juli naar Meppen (Drenthe)
te gaan. De groepsaccommodatie waar we naartoe gaan heet: ’t Witte Zand. Google even
en je vindt alle info van de locatie! De eigen bijdrage is, net als vorige jaren, € 50, - p.p.
Bezinning, actief, ontspanning en gezelligheid zijn een paar woorden om het kamp te
omschrijven! Nieuwsgierig geworden naar alle informatie? Houd je mail in de gaten, want
jullie krijgen deze week per mail alle info over kamp en het aanmelden.
-16
De laatste twee avonden hebben we nagedacht over hoe het is als je vervolgd wordt. Wat
zeggen de vervolgde christenen daar zelf van? Hoe ervaren zij het? Wie is God in die
vervolging voor hen? Hebben wij oog voor hen en wat kunnen we van hen leren? Wat
kunnen we voor hen doen? Zomaar een paar vragen die aan bod kwamen. Het seizoen is
alweer afgelopen. We hopen dat jullie je thuis hebben gevoeld op de JV-avonden. Ook
hopen en bidden we dat jullie gezien hebben Wie God is en dat Hij ook jouw Vader wil zijn!
Misschien twijfel je weleens of de Heere wel jouw Vader wil zijn. Vertel je twijfel tegen Hem
en weet je wat Hij in de Bijbel zegt? Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Hij doet
wat Hij belooft, dus als je tot Hem gaat in het gebed, dan zal Hij horen!
+16
Het gewone JV seizoen ligt alweer achter ons. We kijken terug op mooie, leerzame avonden
en veel gezelligheid. Het laatste onderwerp wat aan de orde is geweest, waren de
inleidingen over de Bergrede. Treffend hoe de Heere Jezus omgaat met de situatie van de
overspelige vrouw. De les en opdracht aan ons: Oordeel niet! Hoe snel hebben we ons
oordeel over anderen klaar, al binnen een paar seconden. Laten we ons trainen onze
naasten te behandelen zoals Jezus dat deed: liefdevol en geduldig. Wie weet roept dat
vragen op bij de ander en mag je iets vertellen waarom je gelooft! En wat als je niets te
vertellen hebt? Roep tot God, beleid je zonden en schuld. Hij is gewillig om ons te vergeven,
veel gewilliger dan wij denken! Een leven met Hem, is het mooiste wat er is.

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.
Puzzelhoekje
Ha jongens en meisjes,
In de maand mei hopen we weer bijzondere dagen te herdenken en te vieren. Welke dagen zijn
dit? Maak de ‘letter-sudoku’ maar en vind het juiste antwoord! Wat een blijde boodschap zit hierin
verborgen. Als je de vragen beantwoordt vormen de eerste letters van de woorden een nieuw
woord. Welk woord is dit?

Je kunt de oplossing/kleurplaat mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of opsturen naar Annemarie
Brand, Margrietlaan 82, 6713 PN in Ede.
Groetjes, Annemarie

Kleurplaat

Verhaal uit: ‘Kleine Toean’ door A. Korpershoek – van Wendel de Joode (Uitgeverij Den
Hertog)
Hoofdstuk 5: Samen met Noeriah
’s Middags slentert Mirko alweer in de richting van Peters huis. Hij is ongerust. Hoe zou het met
Peter gaan? Wacht, daar komt de toean naar buiten. Mirko schiet direct op hem af. “Is Peter nog
ziek, toean?” De zendeling knikt. “Ja Mirko, hij krijgt steeds meer koorts. Hij slaapt nu weer.
Misschien is hij morgen wat beter….” Maar er is een diepe rimpel boven zijn ogen als hij dat zegt.
Mirko ziet het wel! “Zeg Mirko, die doos zalf heb je teruggebracht hè?,” vraagt de zendeling dan.
“Hoe komt dat?” “Ik moest wel,” zegt Mirko met een klein stemmetje. “Ze wilde niets hebben… Ze
was zo kwaad!” Mirko vertelt wat er allemaal gebeurd is.
De zendeling klopt hem op de schouder. “’t Geeft niet, hoor Mirko. Je hebt goed je best gedaan!”
Mirko voelt zich blij worden van binnen. Wat heerlijk, dat de toean dat zegt! “Zullen we sámen eens
naar Noeriahs hut lopen?” vraagt de zendeling dan. “Misschien zit ze wel buiten. Dan kunnen we
eens een praatje maken.” Naast elkaar gaan ze door het stille dorp. De zon staat al hoog aan de
hemel. “Kijk, toean,” fluistert Mirko. “Daar zit ze, opzij van de hut!” Langzaam komen ze dichterbij.
“Dag Noeriah!” zegt de zendeling. “Dag!” zegt Mirko.
Noeriah bromt wat. Ze schuift een beetje naar de opening van de hut toe. Ze wil zeker naar
binnen! “Hoe gaat het nu met je been, Noeriah?” vraagt de zendeling vriendelijk. “Het is beter!”
zegt Noeriah met een vreemde, lage stem. Mirko kijkt verbaasd op. En gisteren was het nog
helemaal dik en rood! Dat kan toch nooit. “Zo dat is prettig,” vindt de toean. “De zalf heeft zeker
goed geholpen…” Hij geeft Mirko een knipoogje. Met een schok schiet Noeriah overeind. “Ik heb
rode bladeren gegeten,” sist ze boos. “En toch was je niet in de kerk, Noeriah. En je been was toch
beter?” “Ik was nog moe,” zucht ze. Het wordt stil. De zendeling kijkt haar aan. Wat staan haar
ogen angstig. En toch is ze al een paar keer in de kerk geweest. “Voor wie ben je bang, Noeriah?”
vraagt hij opeens zacht. Noeriah schrikt. “Bang? Ik bang?” Ze probeert het flink te zeggen, maar
het lukt niet. “Zal ik ’t dan maar zeggen, Noeriah? Voor jullie goden ben je bang, hè? Of niet?”
Noeriah zegt niets. Ze kijkt de andere kant op. “Maar weet je, Noeriah. Voor de Heere Jezus hoef
je niet bang te zijn. Hij heeft zijn volgelingen lief!” Noeriah blijft zwijgen. “Kom,” zegt de zendeling
dan. “We gaan maar weer, Mirko. Kom maar. Dag Noeriah!” “Dag!” zegt Mirko. Samen lopen ze
weg. Mirko kijkt nog eens om en ziet hoe Noeriah hen met haar zwarte ogen nakijkt. En nog steeds
zegt ze niets! Hij huivert ervan. “Ziet u nu wel dat ze boos is,” zegt hij tegen de zendeling. “Ja, ik
zie het. Maar ze is óók bang, Mirko.
Haar hart leeft in duisternis. We moeten maar veel voor haar bidden, vind je niet?” Mirko durft niets
te zeggen. Want hij vindt Noeriah helemaal niet aardig. En dan nog wel voor haar bidden… daar
heeft hij niet zoveel zin in. De toean kijkt hem aan. “In de Bijbel staat dat je ook je vijanden lief
moet hebben. En dat is moeilijk! Zoiets wil dat boze hart van ons niet, Mirko.” Stil loopt Mirko naast
de zendeling en luistert wat hij allemaal vertelt. Hij begrijpt niet alles, maar toch wil hij het graag
horen. Als ze weer bij het ziekenhuis zijn, schiet hem opeens nog iets te binnen. “Weet u dat
Noeriah haar amulet nog heeft? Dat zei ze gisteren.” De zendeling kijkt hem geschrokken aan. “Ik
dacht dat ze die weggegooid had. Ze heeft hem toch niet om?” “Nee, maar ze zei gisteren: ’s
Nachts doe ik mijn amulet om. Maar dat helpt toch niet, hè toean?” “Nee hoor, jongen,” zegt de
zendeling. “Zo’n amulet helpt niets!”
Wordt vervolgd

Lezenswaardig
Een spraakmakende minderheid
ds. J. Koppelaar, Katwijk aan Zee; gelezen in de kerkbode van de Hersteld Hervormde gemeente
van Katwijk aan Zee van 12 februari 2016

Christenen vormden eerst een duidelijk herkenbare minderheid. Ze gingen niet naar de tempels
van de heidenen maar ook niet naar de personeelsfeesten van hun vakgenoten (Collegia). Want
daar begon elk feest met een offer aan een beschermgod en werden daarna de tongen en de
zeden steeds losser, naarmate de wijnkruiken leger werden. Later kon bij de roomsen hetzelfde
gebeuren in de dorpshuisfeesten, na getoast te hebben op de beschermheilige van de
beroepsgroep (Gilde).
Christenen namen ook een duidelijk standpunt in, door niet in het theater of de arena te gaan
zitten, zelfs niet op de goedkoopste staanplaatsen. En ze hadden net zo’n hekel aan de
afgodstempels als velen van ons aan de disco’s van tegenwoordig. Ze wisten wat Petrus
bedoelde, die sprak over de gemeente als een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom,
een volk dat Gods eigendom is (1 Petrus 2: 9). De Romeinen bekeken het anders. Zij zagen in het
begin de christelijke gemeenten als genootschappen van soortgenoten (collegia), die werden
getolereerd, als er maar geen conflict kwam met de wetten van het Romeinse Rijk.
Later werden de christengemeenten steeds meer als een sekte gezien, waar eerst nog wat
lacherig over gedaan werd. Maar daarna kwam er ergernis, omdat christenen hun gezicht niet
lieten zien bij godsdienstige feesten en maaltijden en in de tempels natuurlijk ook niet. Deze
ergernis sloeg vaak om in haat. Want men zag christenen als spelbrekers omdat ze zich
bijvoorbeeld niet te buiten gingen aan overspel. Maar men zag ze vooral ook als de spelbrekers
van de samenleving, vijanden van de Staat en van de Mensheid.
Lijkt dit onvoorstelbaar? Wist u dat deze verwijten ook nu opklinken in de landen waar de
christenen vervolgd worden? Denk maar aan Noord-Korea, waarvan een krant publiceert: “Wie er
andere ideeën op nahoudt dan leider Kim Jong Un wordt gezien als vijand van de staat.” Rond 200
na Christus vormen christenen ongeveer twee procent van de rijksbevolking. Een kleine
minderheid dus. Maar wel een spraakmakende minderheid. En ook een smaakmakende
minderheid volgens Mattheüs 5: 13 “Gij zijt het zout der aarde.”
OVERIGE BERICHTEN

Niets doen is geen optie
Laagdrempelig advies bij situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling
“Bart en Agnes hebben samen twee kinderen: Thomas (4) en Julia (2). De relatie tussen Bart en Agnes gaat
niet goed. Agnes zou graag willen dat Bart haar meer helpt in huis en met de kinderen. Bart vindt dat dit de
taak van Agnes is. Agnes uit haar frustraties regelmatig naar Bart in aanwezigheid van de kinderen. Agnes
schreeuwt daarbij en zegt dat Bart geen goede man en vader is. Bart negeert dit een poosje. Dit maakt
Agnes nog bozer waarna Bart terug gaat schreeuwen. Geen van beiden kan en wil dan meer stoppen
waarna ze met elkaar op de vuist gaan. Julia kruipt dan weg achter een stoel. Thomas gaat juist verkeerde
dingen doen. Wanneer zijn ouders dit zien, worden ze boos op hem.”

Een hele onveilige situatie voor Thomas en Julia. Zij ervaren veel stress en zien de boosheid tussen hun
ouders die verbaal en fysiek geuit worden. Thomas gaat zijn ouders proberen af te leiden door verkeerde
dingen te doen. Dat vervolgens hun boosheid op hem gericht wordt, neemt hij voor lief. Kinderen die
slachtoffer zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling moeten zich druk maken om zorgen die hen
angstig maken en belemmeren in de ontwikkeling. Uit onderzoek is gebleken dat er gemiddeld zeven jaar
overheen gaan voordat er stappen worden gezet om het huiselijk geweld en/of kindermishandeling te
stoppen. In veel gevallen waren er geen hele duidelijke signalen of voelden mensen zich niet bij machte om
iets te doen. Niets doen is echter geen optie. De situatie blijft dan alleen maar bestaan en schaadt een kind
des te meer. Huiselijk geweld en kindermishandeling moet stoppen! Om die reden hebben de
Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland
het project huiselijk geweld en kindermishandeling opgericht. De uitvoer van dit project is ondergebracht
bij Stichting Schuilplaats, de Vluchtheuvel en het ds. G.H. Kerstencentrum.
De doelstelling van het project zijn:
o Het informeren van de kerkelijke achterban over huiselijk geweld en kindermishandeling, en de
mogelijkheden voor de aanpak van dit probleem.
o Bewustwording van factoren die de geslotenheid over huiselijk geweld en kindermishandeling
bevorderen of in stand houden.
o Advisering bij situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit advies kan worden gevraagd
door hulpvragers, maar ook door familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden,
jeugdwerkers, en dergelijke.
o Advisering van seculiere organisaties die werken met reformatorische gezinnen.
Maakt u zich zorgen om kinderen en hun gezin vanwege huiselijk geweld en kindermishandeling? Bel dan
met de aandachtsfunctionaris om (anoniem) advies te vragen.
Contactgegevens
Susan Snoei - aandachtsfunctionaris stichting Schuilplaats
E-mail: ssnoei@stichtingschuilplaats.nl
Tel: 0318-547870 (stichting schuilplaats)
Website: www.stichtingschuilplaats.nl
Adullam
Van harte welkom op de Open Dag en verkoping rondom DAC Veldheim. Zoals u van ons gewend
bent, heeft de markt u van alles te bieden, zodat u vooraf geen boodschappen hoeft te doen.
Wij hopen weer op uw aanwezigheid!
Dagactiviteitencentrum Veldheim
Bovenbuurtweg 33
6717 XA Ede
Tot ziens namens comité Ede
Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)
E-mailadressen
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
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 voor juni komt uit op zondag 29 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk
donderdag 19 mei 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 Jakobus 4 vs. 14-15).

Gedicht
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘ Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
Ben ik bij U veilig, U Die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben Die Ik ben’, is Uw eeuwige Naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer’:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

