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Wolverine Tube Europe BV levert wereldwijd buizen in non-
ferro legeringen voor warmtewisselaars in o.a. scheepsbouw, 
raffinaderijen, chemie, ontziltingsinstallaties en zware trans-
portmiddelen.

Wolverine Tube Europe BV wenst DVO veel succes op weg 
naar de top!

Lindelaan 1 | 6721 VB Bennekom
Tel. 0318-414487

Waarom Hartman Tweewielers?

4 100% rijklaar geleverd
4 Scherpe prijzen
4 Snelle levering
4 Alleen topmerken
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4 Lid van de BOVAG
4 Klaar terwijl u wacht
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info@phvanderleer.nl
www.phvanderleer.nl

24 uur per dag bereikbaar
P.H. (Peter) van der Leer 
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Wij verzorgen alleen begrafenissen 
Vraag naar de gratis wilsbeschikking “Mijn laatste wensen”!
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Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 
Matth. 11 vers 28

God heeft een rijke maaltijd in Christus aangericht. Hij smeekt ons hiermee 
verzadigd te worden. Er zijn geen engelen om de boom des levens te bewa-
ken; er is geen zegel op deze fontein. ‘Te dien dage zal er een fontein geopend 
zijn, voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde 
en tegen de onreinheid’. Er is geen omheining om deze bloem van heerlijkheid. 
Kom tot Christus om in Hem rust te vinden. ‘Wie is zij, die daar opklimt uit de 
woestijn. En liefelijk leunt op haar Liefste?’. Wij zijn niet in staat om tot God te-
rug te keren, dan alleen als we ons op Hem verlaten. ‘Waren niet de Moren en 
Libiërs een groot leger met zeer veel wagens en ruiters? Toen U nochtans op de 
Heere steunde, heeft Hij hen in uw hand gegeven’. Schuld brengt een wisselende 
gemoedstoestand. Door tot Jezus te komen, vinden wij vastigheid, zoals een 
schip door het anker uit te werpen. In of van onszelf hebben wij niets dat tot 
onze rechtvaardiging en heiliging kan dienen. God heeft hulp besteld bij een 
held, dat is door Christus alleen. De vermoeide ziel is bij Hem welkom om in 
Hem rust te vinden. 

Zondaren komen tot Hem om hun lasten af te leggen. ‘Werp uw zorg op de 
Heere, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de recht-
vaardige wankele’. De ziel is zwaar beladen, zolang zij buiten Christus blijft. 
Jezus breidt zijn armen uit; het geloof komt tot Hem en de ziel werpt haar last 
op Hem. Hij zegt dan ook: ‘Kom met uw ellenden, schulden, behoeften, want 
Ik heb schouders om die alle te dragen. Ik wil deze lasten overnemen en u rust 
geven’. Zondaren komen tot Hem om in Hem een toevlucht te vinden. ’Die de 
toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden.’ De wet als 
bloedwreker achtervolgt de ziel. Christus is de vrijstad, waar niemand schade 
lijdt. De poorten van deze stad zijn nooit gesloten. Hier is een toevlucht voor de 
wet, voor de rechtvaardigheid en voor de toorn van God. Hier is een schuilplaats 
onder de vleugels van Christus. Hoe gewillig is Hij om Zijn volk te vergaderen, 
zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. 

In Christus alleen vindt de ziel rust. ‘Rust in de Heere en wacht gedurig op Hem’. 
De ziel buiten Christus heeft geen rust; zij loopt van het ene schepsel naar het 
andere. Maar door tot Christus te komen, vindt de ziel eeuwige rust in Hem. 
Zoals de duif buiten de ark geen rust vond, zo hebben wij geen rust, totdat wij 
tot Christus zijn gekomen. Wij komen tot Christus als tot onze Man. ’Alle dingen 

M e d i t a t i eM editatie
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21 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
Hemelvaartsdag1e collecte Diaconie 

2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Geluidsinstallatie

24 mei 10.00 uur Ds. G.A. v.d. Brink (Capelle a/d IJssel)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

31 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e Pinksterdag 18.30 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)

1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij

 3e collecte Geluidsinstallatie

Al jarenlang bezoek ik regelmatig de bijeenkomsten van de ‘Stichting Bijbe-
luitleg Vroege Kerk’. Dit omdat de vroege kerkvaders, bijv. Ambrosius van 
Milaan, Augustinus van Hippo-Regius, Cyprianus en Cyrillus van Jeruzalem, 
mijn belangstelling en interesse hebben. Want hoe hebben zij, als bijna eer-
ste lezers, de Bijbel gelezen en uitgelegd? Bekend is dat in de Reformatie 
veel gebruik is gemaakt van de geschriften van deze mensen. Lees bijvoor-
beeld de ‘Institutie’ van Calvijn, hoeveel keren verwijst hij niet naar één van 
deze bovengenoemde namen. We noemen ze vroege kerkvaders, omdat zij 
geleefd hebben in de eerste vier eeuwen van de christelijke kerk. Eeuwen 
waar, in diverse opzichten, grote beslissingen zijn gevallen, die tot op de 
dag van vandaag, nog steeds betekenisvol zijn en verankerd liggen in onze 
belijdenisgeschriften.    

Door bovengenoemde stichting ben ik in contact gekomen met dr. M.A. van 
Willigen, sinds kort is hij bijzonder hoogleraar aan de Theologische Universiteit 
van Apeldoorn, hij is de oprichter van en de motor achter deze bovengenoemde 
stichting. Van hem kreeg ik onderstaande pennenvrucht toegestuurd. Omdat 
het actueel is, ook voor ons als gemeente, geef ik hem ook aan u en jou mee. 
Neem en lees!   

K e r k d i e n s t e nK erkdiensten

 U i t  d e  p a s t o r i eU it de pastorie

zijn gereed, komt tot de bruiloft’. De predikers worden als de knecht van Abraham 
uitgezonden om een bruid voor Christus te zoeken. Hij is gewillig om de slecht-
ste onder hen te nemen, want Hij zoekt het verlorene. Hij is de rijkste, de meest 
tedere en liefhebbende Man. 

Wij komen tot Hem als tot een machtige Verlosser. Christus staat gereed aan de 
poorten van de gevangenis, om voor de gevangenen vrijheid uit te roepen, en 
voor de gebondenen opening van de gevangenis. Allen die tot Hem komen, zie 
2 Kor.8 vs.5, geven zich eerst aan de Heere. Die tot Jezus wil komen, moet zich 
geheel aan Hem overgeven. Het is het werk van het geloof om de ziel geheel 
aan Christus over te gegeven, opdat Hij hem redt. Dan opent Hij de deuren van 
de gevangenis, ontneemt de prooi uit de handen van de machtige, en verlost, 
als de Almachtige, hen die gevangen waren.  

Ds. Th. Boston    

Deze meditatie, het vervolg van de vorige keer en wordt vervolgd, is van ds. Th. 
Boston (1676 - 1731), tijdgenoot van de gebroeders Erskine. Hij is voor het geloofs-
leven van velen van grote betekenis geweest. Door de rijke inhoud van zijn geschrif-
ten geniet hij zowel in Schotland als daar buiten, grote bekendheid.

3 mei 10.00 uur Ds. J. Kommerie (Andelst)
18.30 uur Kand. A.S. Middelkoop (Terwolde)
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

10 mei 10.00 uur Kand. J.C. Pronk (Veenendaal-CGK)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Geluidsinstallatie

17 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. van Vlastuin (Wezep)
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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Een bijzonder paasfeest
In de Vroege Kerk werd tijdens het paasfeest de uittocht uit Egypte herdacht. De 
Israëlieten vierden het paasfeest en slachtten daarbij een lam. Daarna kregen ze 
van Mozes de opdracht om het bloed van het lam op de deurpost te strijken. Zo 
zouden ze worden beschermd tegen de dreigende dood. Alle Joodse gezinnen 
vierden dit Pascha en bleven in huis. Na de viering van Pascha verlieten ze op 
bevel van Mozes hun huis en ontvluchtten zo de slavernij van farao. Ze gingen 
door de Rode Zee, in de Vroege Kerk symbolisch geduid als de doop, en kwa-
men na hun doortocht behouden aan de andere zijde van de zee. 

Aan dit alles moest ik denken toen ik de website Joel News las. Ik sloeg Eusebius’ 
Kerkgeschiedenis open en las Eusebius’ weergave van de brief van Dionysius van 
Alexandrië. Ik wil die brief hier kort bespreken, want er zijn geweldige lessen uit 
te halen voor vandaag, juist nu het coronavirus meedogenloos om zich heen 
grijpt en vele duizenden slachtoffers maakt. Wat moet onze houding als chris-
tenen nu zijn? We staan in één keer voor iets dat ons met verbijstering vervult. 
Wat deden de christenen toen?

Brief van Dionysius
Eusebius vertelt dat juist toen het paasfeest aanstaande was de nog maar net 
afgelopen oorlog (van 251) werd opgevolgd door een zeer besmettelijke ziekte. 
Dit kwam direct bij mij binnen. We leven nu in dezelfde tijd van het kerkelijke 
jaar en we hebben te maken met eenzelfde probleem: een super besmettelijke 
ziekte die vele slachtoffers maakt. Wat schrijft bisschop Dionysius over Alexan-
drië? Ik neem u een moment mee naar toen: Nu is alles in tranen, iedereen huilt. 
Overal in de stad komt het zuchten je tegemoet over de menigte van gestorvenen 
en het zuchten van hen die ook nog dagelijks sterven. Zoals over de eerstgeborenen 
van Egypte geschreven is, zo is hier nu één groot geween. Er is geen huis waar geen 
gestorvene valt te betreuren. Bleef het er maar bij één! 

Na dit confronterende verslag kijkt Dionysius terug en doet verslag over de 
plaatsen waar men kortgeleden, tijdens de vervolgingen onder Decius (250-
251), de kerkelijke feesten heeft moeten vieren: in de woestijn, op een schip, in 
een stal of in een gevangenis. Daarna noemt hij de plaats waar martelaren hun 
kerkelijke feest hebben gevierd: ‘’…in de hemel onthaald, hebben zij het grootste 
feest van allen gevierd…’’

Na de vervolging onder Decius, de oorlog en het plotselinge ophouden van deze 
oorlog ontstaat er even een korte adempauze. Heidenen en christenen kunnen 
een moment weer op adem komen, maar niet lang, want Dionysius vervolgt:

Nauwelijks hadden wij (= de christenen) en zij (= de heidenen) het geluk om kort 
adem te kunnen scheppen, of de Besmetting zelf begon te heersen. Een ongeval dat 
voor de heidenen het aller vreselijkst en aller ellendigst was, volgens één van hun 
schrijvers een ramp die alle verwachtingen te boven ging. Maar voor ons was dat 
niet zo. Het was eerder een oefenschool en een beproeving, niet minder [overigens] 
dan de voorgaande ongevallen. Want de ziekte spaarde ons ook niet, maar zij tastte 
de heidenen ernstiger aan.

In het vervolg van zijn verslag gaat Eusebius hier nog verder op in. De heide-
nen zorgden namelijk niet voor elkaar, terwijl de christenen dit juist wel deden. 
Het gevolg hiervan was dat er meer heidenen dan christenen overleden, ook al 
werden de hulpverleners zelf ook weer besmet, wat hij ook beschrijft: De meeste 
broeders onder ons spaarden zichzelf niet, gedreven als ze werden door een alles 
overtreffende liefde en genegenheid voor elkaar. Uit verbondenheid bezochten ze 
zonder vrees de zieken, verzorgden hen permanent. Terwijl ze hen door Christus 
dienden stierven ze blijmoedig, samen met hen. Vervuld als ze waren door ander-
mans lijden, laadden ze de ziekte van hun naasten op zichzelf en namen gewillig 
hun smarten over. Velen die de zieken verzorgden en anderen lieten herstellen stier-
ven dus zelf en brachten de dood van anderen op zichzelf over.

Uit de brief blijkt verder dat de hele gemeente van Christus zich opoffert voor de 
naaste, in navolging van Christus. Ouderlingen en diakenen en ‘de meest gepreze-
nen uit het volk’ overlijden, ‘zodat ook deze dood, vanwege de godsvrucht en het 
vaste geloof bij de betrokkenen bij de marteldood niet schijnt te kort te schieten.’ 
Hierna volgt een passage die laat zien dat de hygiëne in de oudheid anders werkte 
dan nu. In ‘quarantaine’ was een term waar men nog nooit van had gehoord: 
Nadat zij de lichamen van de heiligen met open handen en armen hadden ontvangen, 
reinigden ze hun ogen, sloten ze hun mond, tilden hen op de schouder, verleenden de 
laatste zorg, omhelsden hen, wasten hen en kleedden hen mooi aan. En daardoor ont-
vingen ze binnen korte tijd dezelfde behandeling [als ze anderen hadden bewezen].

We laten een en ander nog even tot onszelf doordringen. Het leven van de 
ander ging dus voor het leven van jezelf. Zo werd Christus gevolgd en een 
voorbeeld aan anderen gegeven. Indrukwekkend en confronterend voor ons, 
moderne mensen, die een hoog ego-gehalte hebben en voor de ander niet zo 
gauw gaan.

Om enigszins te begrijpen wat ik net in de bron heb laten zien geef ik nog 
een korte toelichting. Onder de vervolging van Decius, waarbij iedereen ver-
plicht moest offeren, konden vele christenen, vermoedelijk catechumenen, 
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deze beproeving niet aan. Ze brandden wierook voor de keizer, ze offerden, ze 
kochten een certificaat en ontsprongen daarmee de dans van de vervolging. 
Duizenden verloochenden Christus. Ze werden desondanks liefderijk in de kerk 
opgenomen. Hun schuld werd vergeven. Ze mochten op Christus zien en wer-
den alsnog gedoopt. Toen waren ze dus, in onze termen, ‘belijdende leden’ van 
de gemeente van Christus. En vervolgens breekt er een epidemie uit. Wat doe je 
dan? Hem opnieuw verloochenen? Of doe je wat Hij ons opdroeg: ‘Heb je naas-
te lief als jezelf.’ De Vroege Kerk geeft ons het juiste antwoord: Christus volgen.

Prof. dr. M.A. van Willigen

Bedankt
Ik heb van diverse jongens en meisjes kaarten en tekeningen gekregen.  Trou-
wens ook de ouderen hebben zich niet onbetuigd gelaten. Sommigen werkjes 
van de jongeren waren kleine kunststukjes, mooi ingekleurd en getekend, met 
prachtige en bemoedigende woorden. Het was fijn om ze te ontvangen. Ik heb 
ze voorlopig aan de binnenkant van de deur van mijn studeerkamer gehangen. 
Elke keer als ik de studeerkamer uitga dan zie ik in gedachten jullie voor mij. Heel 
hartelijk dank voor uw en jullie kaarten, tekeningen en woorden.    

Overwegingen bij een kapotte mobiele telefoon
Een poosje geleden (zaterdagavond voor Pasen) crashte mijn mobiele tele-
foon. Opstarten lukte niet meer, het besturingssysteem Android liep vast. 
Waarom? Geen idee. En omdat je totaal ondeskundig ben, zoek je na de 
paasdagen, hulp. Maar ondanks allerlei pogingen van de klantenservice en de 
helpdesk, bleef hij dienst weigeren. Een hardnekkig geval, was de conclusie 
van de helpdesk.  

Dan zit er niets anders op, meneer, klonk het geruststellend aan de andere kant 
van de lijn, om een nieuwe te kopen. Vervolgens werd aan mij meegedeeld, en 
ik werd verder gerustgesteld, we hebben tegenwoordig hele mooie modellen 
en mogelijkheden. En de mogelijkheden werden ook opgesomd: Sneller, mooi-
er, (uiteraard dacht ik, anders koopt niemand ze) alvast voorbereid op 5G (wat 
dat dan ook moge zijn). Ook de pixels, (je hebt er miljoenen van, begreep ik) 
vlogen om je oren. Maar vergeet ook de GB’s (heeft met je geheugencapaciteit 
te maken, komt goed uit, want ik word wat vergeetachtig) niet. Je proefde, uit 
de hele opsomming, de niet uitgesproken gedachte, het toestel dat u nu hebt, 
is toch hopeloos verouderd. Dus wat let u? En dat zal best waar zijn, ik heb dit 
model tenslotte al ruim vier jaar. En naar ik begreep is dat, voor deze tijd, bijna 
prehistorisch. 

In het begin ben je geïrriteerd, dat je telefoon het niet doet. Waarom nu? Juist 
nu – in deze crisisperiode – wanneer je je telefoon zoveel gebruikt? Om contac-
ten te onderhouden met kerkenra(a)d(en) en kerkvoogdij, gemeenteleden, col-
lega’s, je kinderen en kleinkinderen. Hoeveel Whatsapp-berichten bijvoorbeeld, 
zijn er de afgelopen weken niet voorbij gekomen. Ik kan ze niet meer tellen, u 
begrijpt waarom, mijn telefoon is kapot. Maar bij een voorzichtige schatting 
zou het mij niet verbazen, als het getal van duizend whatsappjes ruim wordt 
overschreden.  

Maar als je irritatie wat weggezakt is, komt het moment van bezinning. Want als 
je niet uitkijkt, wordt je telefoon een crisis in de crisis. En dat is geen crisis waard. 
Als je de bezinning in je toelaat, en er wat over nadenkt, dan denk je, dwaas ei-
genlijk. Waarom maak je je zo druk? Het is maar een telefoon! En natuurlijk heb 
ik geen back-up, en natuurlijk ben ik al mijn contacten kwijt en al die whatsapp-
berichten en al die wachtwoorden die in een ‘soort’ kladblok stonden. ‘Eigen 
schuld…’, zeiden we vroeger, dat geldt trouwens nog steeds. Aan het analfa-
betisme ben ik door jaren studie enigszins ontsnapt, maar het digibetisme tiert 
echter nog welig bij mij.  

Als je gemoedstoestand weer in gewoon water is gekomen, dan denk je, zo’n 
kapotte telefoon, is toch niet onoverkomelijk? Je bent toch, op de ‘gewone’ ma-
nier bereikbaar. Via een brief, de vaste telefoon, of, o ja, e-mail, dat kan ook nog. 
Jongeren, ik geef het toe, deze mogelijkheden zijn wat gedateerd, maar dat krijg 
je als je ouder wordt. Dat gaan jullie ook meemaken.  

Als je je gaat bezinnen, reflecteren op jezelf en je gedrag, dan besef je dat er 
ergere dingen in het leven zijn dan dit. Want je moet maar ernstig ziek zijn, 
lichamelijk of psychisch. Je leven moet maar op het spel staan. Je moet maar 
een vluchteling zijn die van alles verstoken is. Of in een verpleeghuis zitten, en 
je omstandigheden niet meer begrijpen en je er tegen verzet. Dan denk ik ook 
aan mijn oude moeder, één van de vele ouderen, in een verpleeghuis, die van de 
wereld om hen heen geen werkelijk besef meer hebben. En al weken geen be-
zoek meer mogen krijgen, vanwege de corona, die ook op haar afdeling aanwe-
zig is. In haar zorgdossier stond laatst, dat ze gezegd heeft: ‘Ik zie tegenwoordig 
maar weinig mensen (familie), zijn ze ziek of zo? En waarom komen jullie in die 
vreemde pakken bij mij? Dat hoeft voor mij niet, ga maar weer weg.’     

Dan geldt toch voor mijn telefoonprobleempje, maar één ding, laat het ge-
woon los! Het is geen probleem. Zo belangrijk is het niet. Het is maar aards en 
tijdelijk! Loslaten, zoals ik al zo veel zaken in mijn leven heb moeten loslaten. 
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Zelfs mijn eigen leven heb ik los moeten laten. Dat was niet eenvoudig, dat 
heb ik ook moeten leren en gezien het bovenstaande moet ik het nog steeds 
leren. Maar ik heb het niet alleen los moeten laten, ik heb het ook over mo-
gen geven. Overgegeven in de handen van de Ander, Die alles voor mij is 
geworden. Overgegeven in de handen van de opgestane Heere Jezus Chris-
tus. En als je dat door het geloof weet, kijk je verder, want je ogen zijn open 
gegaan. Je hebt ‘geloofsogen’ gekregen. Dat zijn enerzijds gesloten ogen, 
gesloten naar deze wereld en haar begeerlijke, tijdelijke dingen. En anderzijds 
zijn het geopende ogen, je hebt zicht gekregen op het onbekende, maar 
beloofde land. 

Met vriendelijke groet, fam. Ds. W. Schinkelshoek

PS: Van een gemeentelid heb ik voorlopig een vervangende telefoon in bruikleen 
gekregen, waarvoor dank. Dus ik ben weer bereikbaar, met whatsapp en bellen. Al-
leen uw gegevens ben ik kwijt, maar die komen wel weer een keer, als ik een andere 
telefoon heb gekocht. Als u een keer een appje naar mij stuurt, komt het hopelijk 
z.s.m. weer goed.   

De geest en de uitwerking van de richtlijnen
We missen de kerkdiensten en het gemeentelijke leven, wat is stilgevallen sinds 
de coronacrisis begon, zeer. Fysieke bijeenkomsten van ons als gemeente zijn 
stilgelegd of uitgesteld. Vanuit de landelijke kerk hebben we, in lijn met de aan-
gescherpte maatregelen van de overheid, de richtlijn meegekregen dat het ver-
enigingsleven / het winterwerk in fysieke vorm tot nader order geen doorgang 
kan hebben. Alleen kerkdiensten, bidstonden e.d. gaan door met een minimale 
bezetting: predikant, ouderling, diaken, koster, organist(e) en geluidsman. Dat 
is de geest van de maatregel.

Gelukkig kunnen deze diensten via kerktelefoon en internet beluisterd en beke-
ken worden, zodat de verkondiging van het Woord van de levende God door 
mag gaan.

Ook is het goed dat we ons realiseren dat binnen de gegeven richtlijnen en 
maatregelen van overheid en kerk, de sacramenten niet bediend kunnen wor-
den en tot nader order moeten worden uitgesteld. Ook diensten voor de open-
bare geloofsbelijdenis en voor de bevestiging van ambtsdragers kunnen voor-
alsnog niet doorgaan.

In principe tijdelijk
We zijn dankbaar dat er op vele plaatsen in de gemeente in deze crisissituatie 
initiatief wordt genomen. Dit om de verkondiging van het Woord doorgang 
te laten vinden, elkaar op te zoeken of de ‘samenbinding’ in de gemeente te 
bevorderen. 

Als kerkenraad staan we welwillend tegenover de genomen initiatieven en maat-
regelen, gedurende deze crisissituatie. We zijn blij dat er zoveel betrokkenheid 
is in de gemeente. We hebben alle maatregelen en initiatieven goedgekeurd en 
op deze situatie van toepassing verklaard. Mocht er een einde komen aan deze 
crisis, als God het geeft, en we weer in een ‘normale’ situatie terechtkomen, 
worden al deze maatregelen en initiatieven door de kerkenraad heroverwogen. 

Paasdagen
We hebben Goede vrijdag en Pasen mogen beleven, hoogtijdagen in het kerke-
lijke leven. We hebben daarin ervaren dat de Heere aan tijd, noch plaats, noch 
aantal gebonden is. Goede Vrijdag: de betaaldag voor de Kerk. Pasen: Christus’ 
overwinning over zonde, duivel en dood. De Heere Jezus stond centraal in de 
verkondiging van het Woord. Als Hij ons hart heeft vervuld, is er in deze dagen 
van crisis oprechte verootmoediging voor God, hartelijke overgave aan Christus 
en (hernieuwde) toewijding aan Hem, vergezeld van de voorbede voor allen 
voor wie het coronavirus zulk een diepingrijpende gevolgen heeft. God zegene 
zo de bediening van Zijn Woord in ons aller hart en leven, tot eer van Zijn heilige 
Naam, tot zaligheid van onze ziel en tot nut en stichting van onze naaste.

Corona houdt ons allemaal bezig of we willen of niet. Ook in de gemeente 
zijn er mensen die de verschijnselen ervan hebben. Maar zichzelf niet hebben 
laten testen of omdat huisarts hen niet wilde testen. Ook zijn er gemeente-
leden die besmet zijn door dit virus, zij zijn erop getest. Tot op heden zijn er 
geen gemeenteleden, die door dit virus in het ziekenhuis moesten worden 
opgenomen of op de intensive care liggen of hebben gelegen. Dan past dank-
baarheid. 

     

 V a n  d e  k e r k e n r a a dV an de kerkenraad

 P a s t o r a a tP astoraat
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Collectebestemmingen

Op zondag 3 mei is de collecte bestemd voor het fonds noodlijdende 
gemeenten en personen van de Hersteld Hervormde Kerk. Door middel van dit 
fonds helpen gemeenten binnen de HHK elkaar op financieel gebied zodat 
geld(gebrek) geen belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van 
de Woordverkondi-ging en het gemeenteleven. In het bijzonder zijn het 
kleine(re) gemeenten die door het fonds geholpen worden. Maar er zijn ook 
gemeenten die vanwege omstandigheden financiële hulp nodig hebben om 
een moeilijke periode te overbruggen. Deze gemeenten kunnen, onder 
voorwaarden, een ondersteu-ning krijgen uit het noodfonds.  Daarnaast kan 
het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De 
bijdrage vanuit het stimulerings-fonds is in principe voor een periode van 
vijf jaar. Gedurende de ondersteu-ningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage 
elk jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel 
gemeenten geholpen die nu in staat zijn om zelfstanding de predikantsplaats 
financieel in stand te houden.  Naast het nood- en stimuleringsfonds is de 
collecteopbrengst ook bestemd voor financiële ondersteuning van 
predikanten. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meeleven en uw gaven! 

Op 21 mei (Hemelvaartsdag) is de diaconale collecte bestemd voor project 
Jedi-dja van Stichting Kimon. Kimon is een interkerkelijke stichting die zich inzet 
voor kinderhulp wereldwijd en project Jedidja richt zich op hulp aan 
gehandicapte kinderen en kinderevangelisatie in Guinee-Bissau. Gerda Klaver 
en Marianne van Helden zijn de Nederlandse veldwerkers in dit project.

Op 31 mei (1e Pinksterdag) is de collecte bestemd voor de zending van HHK

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de erediensten alleen 
online worden uitgezonden, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op 
peil blijft. Zo kunnen we als gemeente onze diaconale taak voort blijven 
zetten. Laten we ook nu van onze overvloed rijk blijven geven voor God 
en onze naaste!

Diaconaat in corona-tijd
‘Let een beetje op elkaar’, zei premier Rutte onlangs in een persconferentie 
tegen het Nederlandse volk. Daarmee riep hij op tot een houding waartoe 
we ons als christelijke gemeente altijd al geroepen weten: het omzien naar 
elkaar, binnen de gemeente, maar ook breder: naar onze naaste in de 
sa-menleving. Hieronder willen we als diaconie benoemen hoe we deze 
taak van omzien naar elkaar als gemeente vorm kunnen geven in deze 
crisis.

Oog voor Elkaar
We zijn dankbaar voor de vrijwilligershulp die we elkaar in de gemeente onder-
ling al geven door middel van onze vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’. Graag 
brengen we deze vrijwilligershulp nog eens nadrukkelijk onder uw aandacht. 
De coördinatoren hebben in de achterliggende weken de ouderen in onze ge-
meente al actief benaderd om te inventariseren welke hulpvragen er zijn. Maar 
voor iedereen onder ons geldt: Kunt u zelf geen boodschappen meer doen, 
door quarantaine of omdat u een kwetsbare gezondheid hebt? Lukt het even 
niet meer met alle kinderen de hele dag thuis? Wordt er op het moment extra 
veel van u gevraagd omdat u in een vitaal beroep werkt en heeft u daarom prak-
tische ondersteuning nodig? Doet u vrijmoedig een beroep op Oog voor Elkaar! 
De contactpersonen zijn Jeanet Linge (0318 62 59 18) en Dirmia van der Welle 
(0318 57 21 66). U kunt ook mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.
Andersom: bent u nog niet als vrijwilliger in beeld bij Oog voor Elkaar, maar 
bent u wel beschikbaar om bij te springen waar nodig? Neem contact op met 
één van de coördinatoren. Alle hulp is welkom!

Sociaal contact
Het is ook mooi om te zien hoe de activiteitencommissie actief bezig is met 
nieuwe manieren om het sociaal contact binnen de gemeente vorm te blijven 
geven. Want juist nu het maatschappelijk leven en ook het gemeenteleven in zo-
veel opzichten is stilgevallen kan deze of gene ook meer eenzaamheid ervaren. 
Ouderen, zieken, of gewoon dat gemeentelid dat nu vanuit huis moet werken 
en de muren aan het eind van de dag op zich af ziet vliegen. Stuur eens een 
kaartje of een appje, of doe eens een belletje. Wordt zeker gewaardeerd!

Financiële kwetsbaarheid
We zijn ons als diaconie er van bewust dat sommigen in de gemeente ook zwaar 
financieel te lijden hebben onder deze crisis. Tegelijk is het, nu we ook geen 
huisbezoeken meer doen, lastig voor ons om daar een goed beeld bij te krijgen. 
Voel alstublieft geen drempel om contact op te nemen met de diaconie! Samen 
kunnen we kijken hoe we in deze situatie kunnen helpen.

Dienstbaar zijn aan de samenleving
Wat zou het mooi zijn als we juist in deze tijd als gemeente van Christus in de 
samenleving iets van Zijn liefde en dienende houding kunnen laten zien. Als 
diaconie zijn we al aangesloten bij HiP (Hulp in Praktijk) Ede, uitgaande van het 
Diaconaal Platform Ede. Het HiP is bedoeld voor hulpvragen van alle inwoners 
uit Ede. Het is goed mogelijk dat er de komende tijd vanuit HiP hulpvragen naar 
ons als gemeente toekomen, en als diaconie zullen we dan beoordelen hoe we 
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als gemeente van dienst kunnen zijn. Daarnaast hebben we ons als diaconie 
aangesloten bij het landelijk initiatief #nietalleen (www.nietalleen.nl). We heb-
ben aangegeven dat we benaderd mogen worden voor bijvoorbeeld het doen 
van boodschappen, een praatje, kinderopvang. Mochten hier concrete hulpvra-
gen uit voortvloeien, dan zullen we in overleg met Oog voor Elkaar / HiP kijken 
op welke manier we kunnen helpen.

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.

Zendingsbus (II)
Graag willen we de zendingsbus in de hal van de kerk onder uw aandacht bren-
gen. Nu er door het coronavirus geen diensten in de kerk worden gehouden, 
wordt er ook geen gebruik gemaakt van de collectebus. Als u gave voor de 
collectebus wilt geven dan kunt u dit overmaken op bankrekening NL83 RABO 
0118 3496 19 ten name van de Hersteld Hervormde Gemeente Ede met bij 
omschrijving: collecte zendingsbus. Alvast hartelijk dank!

Beste gemeenteleden,
Door de maatregelen van de overheid m.b.t. het coronavirus, kunnen we elkaar 
niet ontmoeten rond de erediensten en doordeweekse activiteiten. Gelukkig 
hebben we de technische middelen ter beschikking waardoor we de diensten 
op afstand via audio en beeld kunnen volgen. Dit is een noodoplossing, waar 
we erg dankbaar voor zijn. We hopen en bidden dat we elkaar als 
gemeente weer snel kunnen ontmoeten onder het Woord in de Zuiderkerk. 
Ook zijn we dankbaar dat veel gemeenteleden de collecten niet vergeten. 
Juist in deze tijd is het belangrijk dat alles z’n doorgang kan vinden. We 
wensen iedereen Gods onmisbare zegen toe!

Herinnering contributie Quo Vadis
Enkele maanden geleden verzochten we u om als (mee)lezer van de Quo 
Va-dis de jaarlijkse contributie van     € 20,00 over te maken. Deze bijdrage 
dient ter dekking van de drukkosten. Velen van u hebben dit bedrag 
inmiddels vol-daan. Dank daarvoor. Bij dezen een herinnering voor hen die 
deze betaling nog niet verricht hebben. We vragen u/jou vriendelijk om 
deze contributie alsnog over te maken. U/jij kunt deze contributie 
overmaken op NL83 RABO 0118 3496 19 ten name van de Hersteld 
Hervormde Gemeente Ede. Hartelijk dank!

Jaarcijfers kerkvoogdij 2019
Onderstaand vindt u in beknopte vorm de jaarcijfers 2019 van de 
kerkvoogdij. De inkomsten vertonen een forse daling. De kosten zijn tamelijk 
stabiel, maar fors hoger dan de inkomsten. Het jaar is afgesloten met een 
tekort van ruim  € 30.000. Dit tekort komt ten laste van het vermogen.

KKerkvoogdije r k v o o g d i j
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Uit de cijfers blijken enkele ontwikkelingen die we als kerkvoogdij graag onder 
uw aandacht brengen. Rond het verschijnen van deze kerkbode ontvangt u de 
jaarlijkse brief voor de vrijwillige bijdrage met daarin een nadere toelichting op 
deze financiële ontwikkelingen. Bij de brief zit een formulier waarop u uw vrijwil-
lige bijdrage voor 2020 kenbaar kunt maken. Mocht u vragen hebben over de 
jaarcijfers, dan kunt u daarmee terecht bij de penningmeester van de kerkvoog-
dij, via administratie@hhgede.nl.

Rekeningnummer Kerkvoogdij
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 
3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften 
en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.

Verbonden met elkaar
Nu we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten proberen we op andere manieren 
toch contact met elkaar te houden. Via de mail heeft u allen een uitnodiging 
ontvangen voor de whatsapp-groep. We zijn enthousiast en blij om te zien dat 
dit zo goed loopt, dat er mooie dingen worden gedeeld en dat we elkaar op 
deze manier kunnen ontmoeten.  

Ook organiseren we elke vrijdagavond een online quiz, soms heeft deze quiz 
een thema, soms komen er allerlei vragen voorbij. Enthousiast en fanatiek wordt 
er geprobeerd zo veel mogelijk punten te halen en op de eerste plaats te komen 
en te blijven. Zo zijn we toch samen bezig en voelen we ons verbonden. 
Heeft u ideeën of opmerkingen over hoe we verbonden kunnen blijven? Laat 
het ons weten via actie@hhgede.nl

Een boek
Sinds afgelopen week wordt er elke dinsdag- en donderdagavond om 18.30 
uur een stukje voorgelezen uit  ‘De Schuilplaats’ van Corrie ten Boom. Samen 
luisteren naar een waardevol verhaal, wellicht kunt u iemand anders naderhand 
opbellen om erover door te praten? 

U kunt de afleveringen beluisteren via internet en op uw kerktelefoon kunt u de 
aflevering vinden door na het opstarten op het pijltje omhoog te duwen. Mocht 
u er niet uitkomen met uw kerktelefoon dan kunt u contact opnemen met dia-
ken de Kool 06-27 53 56 03.

Vrouwenvereniging ‘aan Zijn voeten’
Bij het schrijven van dit stukje wil ik graag wat ‘te melden’ hebben. Ontmoetin-
gen die gepland staan, een dag weg met elkaar. Een sfeerimpressie te beschrij-
ven van een bijeenkomst. Het voelt leeg aan, met ‘niets’ te komen! 

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar na de eerste weken vol hectiek en ritme 
vinden, gaat het nieuwe schema steeds beter. En daarbij leef je onthaast. Geen 
sociale druk, geen feestjes en geen voorbereidingen. Geen hoofdbrekens over 
het wel en wee in de klas van mijn kinderen. Er komt een stuk ruimte vrij in mijn 

A c t i v i t e i t e n c o m m i s s i eA ctiviteitencommissie

 V e r e n i g i n g e n  /  k r i n g e nV erenigingen / kringen
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hoofd. Hoofd- en bijzaken worden duidelijker. Een hoofdzaak, waar we op het 
nieuws veel over horen, is de ‘houd afstand!’ regel. Het voelt zo koel aan, iets 
wat we niet gewend zijn. En wat geven we graag iemand een knuffel die het 
moeilijk heeft.... Hoe kunnen we ‘nader’ tot elkaar komen, als vrouwenvereni-
ging, als gemeente, als...? 

De sleutel weten we: het GEBED en lofprijzing tot GOD! Elkaar zo op te dragen 
voor Gods troon! Zullen we elkaar daar mee bemoedigen en het ook daadwer-
kelijk doen...! De duivel wil dat we moedeloos en lamgeslagen zijn. Hij weet dat 
gebed een krachtig middel is en Zijn Woord nooit ledig wederkeert. Ik denk aan 
het volgende lied waarmee ik wil afsluiten:

Ik kom in Uw heiligdom binnen
‘t Voorhangsel ga ik voorbij
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij
Mijn mond brengt een offer van lof Heer
‘t gaat nu alleen om uw eer!
Reukwerk van mijn lofgezang
stijgt op in Uw woning
en kniel voor de troon van mijn Koning
Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot U
Mijn loflied komt diep uit mijn hart
Lofprijs aanbidding, glorie en kracht
Komen U toe God van t heelal, voor eeuwig!

We weten dat het goed is, de verbondenheid te bevorderen in deze periode. 
In Hem verbonden! 

Henriette, mw. Buitink, Hannie en Hermien

Ha jongens en meiden,
Wat een gekke tijden hè? Nergens kunnen we heen, niet naar school, niet naar 
de winkel, niet naar de kerk, niet naar familie. Maar weet je, er is een plek 
waar we wel elke dag en elk uur heen mogen. We kunnen namelijk, wat er ook 
gebeurt in deze wereld, altijd bij God terecht! Hij blijft altijd voor ons zorgen. 
Deze maand is het Hemelvaartsdag, dan denken we er aan dat Jezus na Zijn 
opstanding weer terug gaat naar Zijn Vader. En de discipelen waren er ook bij. 

En wat deden zij? Ze keken omhoog, hun oog zo lang mogelijk gericht op Jezus. 
Houdt jij ook je ogen gericht op Jezus, bij alles wat je doet? En kan jij daar ook 
bij zeggen: God is goed? In de puzzel kan je een zin ontcijferen door de code 
te gebruiken. Het is een zin die Jezus tegen zijn discipelen heeft gesproken vlak 
voordat Hij terug naar Zijn Vader gaat. Je kunt het verhaal lezen in de Bijbel, in 
Handelingen 1. De puzzel en/of kleurplaat kan je opsturen naar Veldhuizerbrink 
4, 6712 BZ Ede of mailen naar puzzelhoekje@hhgede.nl.
Succes!

Groetjes, Christien

 P u z z e l h o e k j eP uzzelhoekje



20 | | 21

Uit: “Het onweer” door Joël R. Beeke en Diana Kleyn
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen)

Vechten tegen zonde

Marian had een broertje. Hij heette Benny. Benny was erg driftig. Als hij boos 
was, sloeg en schopte hij mensen. Er was altijd wel iets waarvoor Benny straf 
kreeg. Op een dag sloeg Benny Marian. Hun moeder wilde Benny al straffen, 
maar Marian zei: “Mama, straf hem nu een keer niet. Ik denk dat ik weet hoe we 
hem kunnen leren om niet meer te slaan.” 

Ze nam Benny mee, de kamer uit. Moeder volgde om te zien wat Marian zou 
gaan doen. Het meisje ging een andere kamer in en sloot de deur. Ze liet Benny 
knielen bij een stoel. Zelf ging ze op haar knieën naast hem zitten. Ze bad een 
simpel gebed: “O Heere, vergeeft U mijn broertje dat hij me sloeg. Geef hem 
een nieuw hart zodat hij me niet meer slaat. Als hij me toch slaat of duwt, wilt 
U dan helpen om niet terug te slaan. Help me om geduld met hem te hebben, 
Heere, dit bid ik U in Jezus’ naam. Amen.” 

Vraag:  Wat is jouw eerste reactie als iemand je slaat? Wat zou je moeten 
doen als iemand gemeen tegen je is?

Bijbellezen:  Lukas 6 : 27-38

Enquête 
Geachte gemeenteleden,
Ik ben student aan het Hersteld Hervormd Seminarie en wil het volgende graag 
onder uw aandacht brengen. Naar het gebruik van de Bijbel is in de afgelopen 
jaren al veel onderzoek gedaan. Onderzoek naar het gebruik van Bijbelvertalin-
gen in huiselijke kring is er echter nog niet gedaan, of gegevens hierover zijn 
niet bekend. Tijdens meerdere gespreken, in verschillende verbanden, werd mij 
duidelijk dat er in huiselijke kring soms een andere Bijbelvertaling wordt ge-
bruikt dan dat er in de kerkelijke gemeente wordt gebruikt. Neemt hierdoor de 
verstaanbaarheid van de Bijbelvertaling, die in de kerkelijke gemeente wordt ge-
bruikt, niet af? Welke mogelijke gevolgen heeft dit op de betrokkenheid, tijdens 

 K l e u r p l a a tK leurplaat  V e r h a a lV erhaal

O v e r i g e  b e r i c h t e nO verige berichten
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kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten? Wordt het gebruik van verschil-
lende Bijbelvertalingen in huiselijke kring niet onderschat? Wat zijn de redenen 
om in huiselijke kring een andere Bijbelvertaling, dan in de kerkelijke gemeente, 
te gebruiken?

Deze en ander vragen houden mij bezig, vandaar dit onderzoek. Ik kwam erach-
ter dat er wel vermoedens zijn naar het gebruik van Bijbelvertalingen in huise-
lijke kring maar dat er geen gegevens van beschikbaar zijn. Ik noem ‘huiselijke 
kring’ omdat dit in onze Gereformeerde traditie wordt gezien als één van de 
onderwijsplaatsen in de opvoeding. De invloed van de Bijbelvertaling in huise-
lijke kring is daarom ook groot.

Ik heb een enquête gemaakt en wil u vragen om deze in te vullen, het invul-
len duurt gemiddeld 5 minuten. Het invullen van de enquête gebeurt volledig 
anoniem, er worden geen persoonlijke gegevens van u gevraagd. Dit onderzoek 
is gericht op het gebruik van Bijbelvertalingen in huiselijke kring binnen de Her-
steld Hervormde Kerk. Gelieve de link van de enquête daarom niet zomaar te 
delen met anderen. 

De gegevens die uit dit onderzoek naar voren komen zullen worden gebruikt 
voor mijn bachelor scriptie, wat een onderdeel is van onze predikantsopleiding. 
Dr. P.C. Hoek is mijn eerste begeleider tijdens dit scriptie traject. Tevens kan 
de uitkomst van dit onderzoek bijdragen aan het verstaanbaar houden van de 
Bijbel.

Via de link: 
https://vuletteren.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bsm6zWSBZGb5N0p 
kunt u de enquête invullen. 

Let op: één enquête per huisadres invullen. De link is tot zaterdag 9 mei 2020, 
22.00 uur te gebruiken. 

Ik wil u bedanken voor uw tijd en uw medewerking.

Met hartelijke groet,
E.J. van Ettekoven

P u z z e l h o e k j e

MAF – familie De Bruijn
Al weer bijna 2 maanden geleden hebben we u met grote dankbaarheid laten 
weten dat we zijn aangenomen bij MAF (Mission Aviation Fellowship). Willem 
zal voor MAF aan de slag gaan als IT-specialist in Indonesie. Waar de Heere eerst 
nog de roeping van ouderling gaf, heeft Hij ons een andere roeping gegeven. 
En uiteraard willen we graag Zijn wil doen en deze roepstem volgen. Het gaat 
heel wat betekenen voor ons als gezin. De komende periode zal dan ook in het 
teken staan van verdere voorbereidingen, zoals een inwerktraject in America 
voor 2 maanden, een crossculturele training op de Bijbelschool in Engeland en 
een jaar taalstudie in Indonesië. Daarnaast zullen we een TFC vormen die ons 
gaat ondersteunen in de roeping en die ons praktisch zal gaan helpen. Omdat 
MAF geen salaris kan bieden, zullen we afhankelijk gaan worden van financiële 
steun van anderen. Hierover hopen we u later te informeren.

We hadden dit al graag eerder gedaan, maar door de coronacrisis is ook ons 
traject in dit opzicht vertraagd. De nodige voorbereidingen gaan nog wel door, 
maar het opstarten van de TFC en ook het uitreiken van een nieuwsbrief is uitge-
steld. Het liefste zouden we deze uitreiken als we elkaar weer mogen ontmoeten 
in de kerk, maar hoe dat zal verlopen is nog onzeker. We leggen het alles in de 
handen van de Heere! Hij weet wat goed is, Zijn voorzienigheid is onze troost 
en kracht!

We beseffen dat een stukje in deze kerkbode maar beperkt is; we hopen meer 
uitleg te geven in de eerste nieuwsbrief. Maar mocht u tussentijds nog vragen 
hebben, dan mag u ons altijd bellen of mailen: 06 11 39 79 50 of 
familiewtdebruijn@gmail.com.
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Website 
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen
actie@hhgede.nl puzzelhoekje@hhgede.nl 
avg@hhgede.nl redactiekerkbode@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl scriba@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl 
jv@hhgede.nl vrouwenvereniging@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl 
kinderclub@hhgede.nl zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor 
dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 31 mei. Kopij hiervoor kan tot uiter-
lijk donderdag 21 mei 20.00 uur per e-mail worden gestuurd naar redactiekerk-
bode@hhgede.nl. 

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 tegenover de kerk, naast Het Streek.
Ouderen en mindervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op
het kerkplein. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fiets-
strook achter de kerk.

Deo volente 

Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

De moerbeitoppen ruischten

‘De moerbeitoppen ruischten;’
God ging voorbij;

Neen, niet voorbij, Hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,

En sprak tot mij;

Sprak tot mij in de stille,
de stille nacht;

Gedachten, die mij kwelden,
vervolgden en ontstelden,

verdreef Hij zacht.

Hij liet zijn vrede dalen
Op ziel en zin;

‘k Voelde in Zijn’ vaderarmen
mij koestren en beschermen,

en sluimerde in.

De morgen, die mij wekte
begroette ik blij.

Ik had zo zacht geslapen,
en Gij, mijn Schild en Wapen,

waart nog nabij.

Nicolaas Beets (1814-1903)

G e d i c h tG edicht
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L e z e n s w a a r d i gL ezenswaardig 

Gebed om de volheid van de Geest
‘Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is.
Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters 
van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schu-
ren genoeg zullen zijn.’ (Maleachi 3:10)

Deze laatste belofte in het Oude Testament vertelt ons hoe overvloedig de zegen 
kan zijn, ja zelfs boven ons vermogen om die te ontvangen! Pinksteren was slechts 
het begin van wat God wilde doen. De belofte van de Vader, zoals Christus deze 
gegeven heeft, wacht nog op haar volmaakte vervulling. Laten we ons realiseren 
wat voor vrijheid we hebben om hierom te bidden en grote dingen te verwachten.
 Zoals het grote gebod om uit te gaan en het Evangelie te preken niet alleenvoor 
de discipelen bestemd was maar ook voor ons, zo geldt dat ook voor dit gebod: 
‘Wacht op de belofte van de Vader, want u zult met de Heilige Geest gedoopt 
worden.’ Deze belofte is ook voor ons! Deze is de grond van ons vertrouwen en 
de zekerheid dat ons eenstemmig gebed verhoord zal worden.

Neem de tijd om erover na te denken wat voor een nood er is in de hele kerk en op 
al onze zendingsposten. Laten we ons realiseren wat het enige geneesmiddel is voor 
het missen van het doel, voor ons onvermogen om ons in staat te stellen de over-
winning te behalen over de machten van deze wereld of over de duisternis. Dit mid-
del is de geopenbaarde tegenwoordigheid van onze Heere in het midden van Zijn 
legermachten en in de kracht van Zijn Geest. Laten we tijd vrij maken om over de 
toestand van de verschillende christelijke kerken na te denken. Dan zullen we dieper 
dan ooit tot de overtuiging komen dat niets kan baten dan alleen de bovennatuur-
lijke, almachtige kracht van de tussenkomst van de Heere Zelf. Hij moet Zijn legers 
voor de grote strijd tegen het kwaad verzamelen. Kan iemand wat anders bedenken 
of voorstellen als onderwerp voor onze gebeden dat hiermee kan wedijveren? Want 
de Geest van God in de dienaren van het Evangelie en op al Zijn volk zal hen allen 
bekrachtigen om het Evangelie een kracht van God tot zaligheid te laten zijn.

Wanneer wij het gebed voor de hele kerk op aarde verbinden met het gebed om 
de kracht van de God des hemels, zullen we ervaren dat de grootste waarheden 
van de hemelse wereld en van het Koninkrijk van God bezit van ons gaan ne-
men. Dan zien we dat wij daadwerkelijk bidden om datgene wat God verlangt 
aan ons te geven. Dat doet Hij, als Hij ziet dat onze harten geheel aan Hem in 
geloof en in gehoorzaamheid zijn toegewijd.

 Andrew Murray

(0318) 48 40 74  |  info@drukkerij-amv.nl  |  www.drukkerij-amv.nl

Passend Drukwerk in elke kleur
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