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Meditatie

Omdat de wereld God niet wilde leren ken-
nen door deze wijsheid, gebruikte hij iets 
wat dwaasheid leek te zijn, namelijk het 
evangelie, om te overtuigen: niet door 
middel van redeneringen, maar door ge-
loof. Waar dus de wijsheid van God is, is 
menselijke wijsheid niet meer nodig. Want 
het behoorde tot de menselijke wijsheid 
om te zeggen dat degene die de wereld 
zo machtig heeft geschapen, een God is 
die een onverklaarbare en onuitsprekelijke 
macht bezit. Zo probeerde men Hem te be-
grijpen. Maar nu hebben we geen redene-
ringen meer nodig: alleen geloof. Immers, 
geloven in Hem die werd gekruisigd en be-
graven en er geheel van overtuigd zijn dat 
diezelfde persoon is opgestaan en in de he-
mel zetelt, vereist geen wijsheid, noch re-
deneringen, maar geloof. De apostelen slo-
ten zich niet aan door wijsheid, maar door 
geloof. Zij werden wijzer en verhevener 
dan de heidense wijzen en dat des te meer, 
naarmate zij het verkrijgen van Godskennis 
door geloof verkozen boven het ontwik-
kelen van redeneringen. Want het verkrij-
gen van Godskennis door geloof gaat  het  
menselijk  verstand te boven. Hoe heeft Hij 
de wijsheid vernietigd? Nadat Hij door Pau-
lus - en anderen zoals hij - bekendgemaakt 
was, liet Hij zien dat de wijsheid nutteloos 
was. Want als het gaat om het ontvangen 
van de evangelieverkondiging, ondervindt 

de wijze geen voordeel van zijn wijsheid 
en de ongeschoolde geen schade van zijn 
onwetendheid. Als ik iets wonderlijks mag 
opmerken: niet-wijs-zijn is geschikter en 
gemakkelijker voor het ontvangen van de 
boodschap dan wijsheid. De herder en de 
boer zullen het evangelie sneller ontvan-
gen, omdat zij meteen hun gedachten tot 
zwijgen brengen en zich overgeven aan de 
Heere.
Zo heeft Hij dus de wijsheid vernietigd. 
Omdat die wijsheid eerst zichzelf had ver-
worpen, had zij vervolgens geen enkel nut 
meer. Toen ze haar eigen kracht moest la-
ten zien en de Heere in Zijn werken moest 
ontdekken, wilde zij dat niet. En nu is ze 
daartoe niet in staat, ook al zou ze zichzelf 
een rol willen toebedelen. Want zo staan 
de zaken er niet voor. De ene weg tot de 
Godskennis is veel grootser dan de andere. 
Daarom zijn geloof en eenvoud nodig. Die 
moeten we overal zoeken en hoger achten 
dan de wijsheid die van buiten komt. De 
Schrift zegt: ‘Want God heeft de wijsheid tot 
dwaasheid gemaakt.’

Maar wat betekent dat: ‘Hij heeft tot dwaas-
heid gemaakt?’ Hij heeft aangetoond dat er 
dwaasheid in het spel is bij het bemachti-
gen van het geloof. Omdat zij trots waren 
op hun wijsheid, heeft Hij die meteen aan 
de kaak gesteld. Immers, wat is het voor 

De dwaasheid van het kruis

“Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde” 
1 Korintiërs 1 : 23a  
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wijsheid als zij niet in staat is de kern van 
het goede op het spoor te komen? Hij heeft 
ervoor gezorgd dat zij als dwaasheid aan 
het licht kwam, omdat zij eerst zichzelf be-
lachelijk had gemaakt. Toen het ging om 
een ontdekkingsreis op basis van redene-
ringen, heeft zij niets aangetoond. Hoe zal 
ze dan iets voor elkaar kunnen krijgen, nu 
veel grotere kwesties worden aangesne-
den? Hier is alleen geloof geboden, geen 
slimheid. God heeft haar dus als dwaasheid 
aan het licht doen komen.

Het behaagde Hem redding te brengen 
door de dwaasheid van de prediking. Niet 
dat het evangelie werkelijk dwaas is: het 
wekt de indruk dwaas te zijn. Want dit is zo 
bijzonder: Hij bracht niet een andere wijs-
heid die op de eerste leek en groter was 
dan zij, maar een wijsheid die de indruk 
wekte dwaasheid te zijn. Zo heeft Hij over-
wonnen. Hij heeft Plato (een bekende en 
belangrijke filosoof) niet verdreven door 
een andere, wijzere filosoof, maar door 
een ongeschoolde visser. Zo was de neder-
laag erger en de overwinning glanzender. 
Vervolgens zegt Paulus, wanneer hij de 
kracht van het kruis wil aantonen: ‘Want 
de Joden vragen om wonderen en de Grieken 
zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een 
gekruisigde Christus: voor Joden een strui-
kelblok en voor Grieken een dwaasheid. Maar 
voor hen die geroepen zijn, Joden en Grieken, 
is Christus de kracht van God en de wijsheid 
van God.’

Belangrijk is het om in te zien wat hier ge-
zegd wordt. Want de apostel wil uitleggen 
hoe God door middel van tegenstellingen 
heeft overwonnen en dat het evangelie 
niet door de mens is bedacht. Hij zegt on-
geveer het volgende: wanneer wij tegen 
de Joden zeggen: ‘Jullie moeten geloven’, 
reageren zij: ‘Wek dan doden op, genees 
bezetenen en laat ons wonderen zien.’ Maar 
wat zeggen wij in plaats daarvan? Dat de-
gene die verkondigd wordt, gekruisigd en 
gestorven is. Dit is voldoende om niet al-
leen de onwilligen niet te overreden, maar 
ook om de welgezinden weg te jagen. Toch 
jaagt het evangelie niet weg, maar het 
trekt aan, krijgt de overhand en overwint.

Wordt vervolgd.

Dit is het derde gedeelte, uit een preek van 
Johannes Chrysostomus. Johannes Chryso-
stomus wordt over het algemeen gezien als 
een van de grootste predikers van het Grieks 
sprekende deel van de Vroege Kerk. Hij werd 
geboren in ca. 347 in Antiochië (huidige Tur-
kije), hij is overleden op 14 september 407. 
Tegen zijn zin is hij in 398 bisschop geworden 
van Constantinopel. Door zijn welsprekend-
heid was hij zo bekend geworden, dat hij na 
zijn dood de bijnaam Chrysostomus – Gouden 
mond – heeft gekregen. Er zijn ongeveer 1000 
preken van hem bewaard gebleven. In een 
aantal afleveringen zal ik deze preek van hem 
plaatsen. Lees maar op welke wijze hij de Bij-
bel uitlegt en toepast voor de gemeente.    

Ik zal blij zijn, als ik er getuige van mag zijn en mag zien dat de koninkrijken der wereld van 
Christus worden. Ik zou er zelfs vele jaren voor uit de hemel willen blijven als ik zou mogen 
zien hoe de Heere, als de grote Overwinnaar, het geprofeteerde onderdeel van Zijn liefde 
(die zielen verovert) verricht, door de kerk der Joden in Zijn Koninkrijk op te nemen.

Samuël Rutherford
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Kerkdiensten

Zondag 1 november 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
18.30 uur Ds. K. ten Klooster (Ridderkerk) 
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Woensdag 4 november 10.00 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
Dankdag 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1 collecte  Kerkvoogdij

Zondag 8 november 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. J. Koppelaar (Katwijk ZH)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 15 november 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie 
2e collecte Landelijk Jeugdwerk HHJO
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 22 november 10.00 uur Ds. N.A. Donselaar (Nijkerk)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Donderdag 26 november 19.30 uur Ds. A. Th. Van Olst (Antwerpen)
Weekdienst 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerkvoogdij

Zondag 29 november 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Voorbereiding H.A.)
18.30 uur Ds. D.J. Diepenbroek (Rouveen)
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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Uit de pastorie

Bezinnen
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we 
midden in de discussie m.b.t. het weer af-
schalen van het aantal bezoekers in de ere-
diensten en het al of niet zingen in het ge-
bouw en het dragen van mondkapjes bij het 
in- en uitgaan van het kerkgebouw. Het is 
hectiek aan alle kanten want het virus slaat 
weer onbarmhartig om zich heen. In deze 
coronatijd staat het fysiek samenkomen, 
waar dan ook en in welke gelegenheid 
dan ook, onder druk. Daarom is het goed 
om ons - op ons kerkelijk samenkomen - 
(weer) eens te bezinnen. Want om verdere 
uitbraak van het virus te kunnen bestrijden 
neemt de regering weer draconische maat-
regelen. Horeca dicht. Mondkapjes worden 
verplicht. In alle samenkomsten en verga-
deringen mogen niet meer dan 30 mensen 
samenkomen. Zelfs in ons eigen huis wor-
den we aan regels gebonden, als het gaat 
om het aantal bezoekers dat je thuis mag 
ontvangen. Dat zijn verregaande en ingrij-
pende maatregelen.  

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen want kerken, syna-
gogen en moskeeën hebben een grond-
wettelijk recht om samen te komen. Net 
als vergaderingen van de lokale of de 
landelijke overheid. Deze mogen niet ge-
sloten worden. Ook m.b.t. het aantal men-
sen dat aanwezig is, kan de overheid niets 
verplichten. Daarom wordt er op ons als 
kerken een dringend beroep gedaan om 
onze maatschappelijke verantwoordelijk-
heid te nemen en ook het aantal bezoekers 
af te schalen. Het advies is: Ga ook naar 30 

bezoekers excl. de mensen die nodig zijn 
voor de erediensten. En dan komen we als 
kerken in een spanningsveld, dat willen we 
eigenlijk niet. Want we zien het als onze 
plicht en opdracht om samen te komen. Het 
is de Heere, Die ons daartoe oproept. Tege-
lijk is er een overheid die wij van Godswe-
ge behoren te gehoorzamen. Dat zijn twee 
botsende zaken. Eén ding staat voorop, de 
overheid verbiedt ons niet om samen te 
komen en verbiedt ons niet om het Woord 
van God te laten horen. Dat respecteert de 
overheid en daar houdt zij zich aan. Daar 
ligt m.i. ook de absolute ondergrens m.b.t. 
het gehoorzamen aan de overheid.  Hoe 
je verder ook in deze discussie staat, me-
ningsverschillen blijf je houden.   

Wat drijft ons? 
Maar wat drijft ons nu om fysiek als ge-
meente samen te komen? Je kunt toch ook 
zeggen: we doen alles digitaal? Je leest dat 
in deze periode wel, dat een gemeente 
zegt, kijkt u maar gewoon mee. Maar is dat 
nu de bedoeling? Het is een belangrijke 
vraag, waar gaat het nu eigenlijk om? Kan 
het digitale het fysieke vervangen? 

Enkele overwegingen. 
Als we zeggen, we gaan naar de kerk, dan 
bedoelen we niet dat we naar een gebouw 
gaan. Ook al is dat natuurlijk wel het ge-
val, maar we bedoelen: we gaan naar de 
gemeente die daar is en samenkomt. We 
gaan in de kern van de zaak naar de samen-
komst van de gemeente van de Heere Jezus 
Christus om God en elkaar te ontmoeten. 
We worden geroepen om te komen. Ge-
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roepen heiligen; dat schrijft Paulus boven 
diverse brieven die hij aan de gemeenten 
heeft verstuurd. We gaan naar de kerk en 
het is te hopen dat we ons hebben voorbe-
reid in bezinning en gebed. We ontmoeten 
onze medekerkgangers, soms al onder-
weg, maar zeker bij het gebouw waarin de 
gemeente samenkomt, zusters en broeders 
die net als wij zich geroepen weten zich te 
voegen bij de gemeente om Gods Woord 
te horen, te bidden, te zingen, te loven en 
te belijden. We begroeten de medekerk-
gangers, met sommigen maken we mis-
schien een praatje, informeren naar hun 
welstand. Soms is er een hal of een portaal 
waarin mensen nog even met elkaar pra-
ten voordat ze de kerkzaal binnengaan. Bij 
het digitale mis je dit compleet. Bij de in-
middels beruchte 1,5 meter-regel is dit er 
nog wel, zij het beperkt.  

Samenkomst 
In het Nieuwe Testament is de ‘samen-
komst’ het gebruikelijke woord voor wat 
wij meestal de kerkdienst noemen. Het is 
een kenmerk van de gemeente dat zij sa-
menkomt. Dit samenkomen gebeurt om-
dat ze weet dat zij van Godswege wordt 
samengeroepen. ‘Laten we onze onderlinge 
bijeenkomst niet nalaten, zoals sommigen 
de gewoonte hebben’, schrijft Paulus. Hij 
gebruikt hier het woordje ‘episunag g ’ en 
dat betekent; bijeenbrengen, vergadering 
(bij iemand of iets), bijeenkomst’. En dat 
is uiteraard alleen in de fysieke vorm. Een 
handige catechisant merkte ooit eens een 
keer op, het woordje ‘episunag g ’ staat in 
enkelvoud, dat betekent dat je elke zondag 
maar één dienst moet beleggen. Nee, dat 
zegt het niet, het zegt ons elke keer als de 
gemeente samenkomt dan word je geroe-

pen en dan ga je. We lezen als het over sa-
menkomen gaat ook het woordje: ekklesia 
(geroepen uit de wereld) en ook kuriakè 
(wat van de Heere is). Dat zijn ook wezen-
lijke kenmerken; de gemeente, die samen-
komt, is niet van de wereld, zij is geroepen 
uit de wereld en zij is van de Heere! En wat 
van de Heere is dat komt samen en vormt 
een gemeente rondom het Woord en het 
sacrament. Tot het handelen van de ge-
meente behoort dus het samenkomen en 
dat is antwoorden op het geroepen zijn. In 
het samenkomen is de gemeente, in haar 
geheel, actief bezig voor Gods aangezicht; 
zij hoort en bidt, zij belijdt en zingt, zij doet 
de armen de handreiking. In de digitale 
vorm ben je dat gezamenlijke en actieve 
handelen bijna helemaal kwijt. Het zijn dan 
alleen nog de echtparen of in haar grootste 
vorm de gezinnen die dat gemeenschap-
pelijke thuis ervaren. 

De kern van het gemeente-zijn is: je geroe-
pen weten en in antwoord daarop samen-
komen. Dat verdampt op zijn minst door het 
digitale. In die gemeentelijke samenkomst 
wordt ook de Doop bediend, belijdenis van 
het geloof afgelegd en het Avondmaal ge-
houden. Ook dat zijn gemeenschappelijke 
momenten van het gemeente-zijn die bij 
het digitale grotendeels verloren gaan. In 
veel onderdelen van de kerkdienst is de 
predikant de voorganger, hij gaat letterlijk 
voorop, maar in veel opzichten is de ge-
meente degene die handelt, zij is het on-
derwerp van wat in de kerk plaatsvindt. Dat 
vraagt een actieve luisterhouding. 

Dat fysiek samenkomen niet alleen voor de 
christelijke gemeente van belang is, zien 
we ook voor andere evenementen. Ook 
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daar is het digitale een moeizaam gebeu-
ren, cafébezoekers gaan ook niet digitaal 
– via Teams o.i.d. - met elkaar een biertje
drinken. Het is voor kerken een (beperkte)
zegen dat het digitale er is, maar het is ook 
een aangrijpende verschraling.

Christus in ons midden
Een kerkdienst is een ambtelijke dienst. 
Dat wil zeggen: de ambten (predikant, 
ouderling en diaken) zijn vertegenwoor-
digd en door die ambten laat Christus Zich 
vertegenwoordigen. Als de kerkenraad 
binnenkomt, komt in aard van de zaak 
Christus Zelf in Zijn gemeente binnen. Een 
prachtig beeld lezen we in het evangelie 
van Johannes: Toen het nu avond was op die 
eerste dag van de week en de deuren van de 
[plaats] waar de discipelen bijeenwaren, uit 
vrees voor de Joden gesloten waren, kwam 
Jezus en Hij stond in [hun] midden en zei te-
gen hen: Vrede [zij] u! De leerlingen waren 
bijeen en Jezus kwam in hun midden en Hij 
gaf ze Zijn vredeszegen: Sjalom! En dan laat 
Hij Zijn wonden zien, daarmee laat Hij zien 
dat Hij het Zelf is. Zijn wonden laat Hij elke 
zondag zien door de prediking en de ver-
kondiging. In het sacrament komt Hij naar 
ons toe: Ik voor u, daar u anders de eeuwige 
dood moet sterven. En Zijn leerlingen, Zijn 
gemeenten, herkennen Hem, het is Jezus 
en dan is er blijdschap. Ze reageren, geven 
antwoord op Hem en Zijn Woord, want ze 
hebben Hem werkelijk ontmoet! Om die 
ontmoeting gaat het als wij samenkomen. 
Dat is toch gemeente-zijn in optima forma. 
Dan is digitaal toch maar schraal.    

Uitverkiezing
Pas had ik twee catechisanten op bezoek. 
Zij hadden op school een felle discussie ge-

had, met een medeleerling, over de uitver-
kiezing. Ze waren het totaal niet met elkaar 
eens. En het is waar, de uitverkiezing is niet 
eenvoudig. En het is te begrijpen dat er di-
verse meningsverschillen over zijn. Hoe zit 
dat nu met die uitverkiezing? We hebben 
daar een mooi en inhoudsvol gesprek met 
elkaar over gehad. 

De vragen over de uitverkiezing zijn al heel 
oud. Ook gemeenteleden van Maarten 
Luther hadden daar hun vragen over. Een 
gemeentelid of in elk geval een bekende 
van hem, een zekere Barbara Lischnerin 
heeft aan hem een brief geschreven met 
vragen daar over. Het antwoord van Luther 
is bewaard gebleven. Hieronder de brief 
van Maarten Luther aan haar, hoe zij met 
de verkiezing om moet gaan. Een woord 
van troost en bemoediging en hij geeft een 
juist zicht op de verkiezing, het is een stuk 
wat niet te doorgronden is maar alleen te 
aanbidden.

“Genade en vrede in Christus, eerbare en 
waarde vrouw! Van uw geliefde broer, Hier-
onymus Weller, heb ik gehoord hoe depres-
sief u bent door aanvechtingen vanwege de 
eeuwige verkiezing. Het is voor mij verdrietig 
om dit te horen. Dat Christus, onze Heere, u 
daarvan zou willen verlossen. Amen. 

Deze ziekte (worstelen met de verkiezing) is 
voor mij niet onbekend: zelf heb ik tot nabij 
de eeuwige dood in dit ziekenhuis gelegen. 
Nu wil ik, naast mijn gebed, u ook graag raad-
geven en vertroosten. Om dit schriftelijk te 
doen is eigenlijk niet voldoende, toch wil ik 
niet nalaten u te schrijven – dat God Zijn ge-
nade daarbij zou willen geven! Ik wil u laten 
zien hoe God mij van deze kwaal heeft gene-
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zen en met welk medicijn ik mij nog dagelijks 
moet versterken:

In de eerste plaats
U moet het in uw hart voor zeker houden dat 
zulke gedachten zeer zeker inblazingen zijn 
van de ellendige duivel. Zulke gedachten zijn 
niet anders dan een doorgronden van de God-
delijke Majesteit en een onderzoeken van Zijn 
verheven verkiezing. Het is immers ongepast 
en nutteloos dat u al uw aandacht besteedt 
aan iets dat God u niet heeft bevolen. David 
zegt dit ook: ‘Ik wandel niet in grote dingen, 
die mij te hoog zijn’ (vgl. Psalm 131). Daarom 
is het zeker dat zulke gedachten niet van God, 
maar van de duivel komen: die plaagt een 
mens daarmee, opdat die mens God begint te 
haten en wanhopig wordt. Dit alles ondanks 
dat God dit toch duidelijk in het eerste gebod 
verboden heeft, en wil dat men Hem zal ver-
trouwen, liefhebben en loven.

In de tweede plaats
Als zulke gedachte u invallen, moet u uzelf 
eens afvragen: ‘Lieve ziel, in welk gebod staat 
dat, dat ik mij daarin moet verdiepen?’ Als u 
daarover geen gebod vindt, zeg dan: ‘Ga nu 
weg, ellendige duivel! Je wilt mij in het nauw 
drijven en leren dat ik voor mijzelf moet zor-
gen – terwijl God overal zegt dat Hij voor mij 
zal zorgen: “Ik ben de Heere uw God”, dat be-
tekent: Ik zorg voor u. Vertrouw daarop! Ik wil 
doen wat Petrus zegt: “Werp al uw zorgen op 
Hem, want Hij zorgt voor u” (vgl. 1 Petrus 5:7).’

In de derde plaats
Als zulke gedachten niet ophouden – en de 
duivel houdt niet op – dan moet u zeggen: 
‘Hoor je niet, duivel, dat ik zulke gedachten 
niet wil hebben? En bovendien heeft God het 
mij verboden! Maak dat je wegkomt! Ik moet 

nu aan Gods gebod denken en ik laat Hem 
ondertussen voor mij zorgen. Maar als je toch 
over deze dingen wilt redetwisten – vaar dan 
op naar de hemel! God zal wel weten wat Hij 
je moet antwoorden.’

In de vierde plaats
Onder alle geboden van God is dit het voor-
naamste: dat wij Zijn lieve Zoon, onze Heere 
Jezus Christus altijd voor de ogen van ons hart 
houden. Hij moet dagelijks de voornaamste 
spiegel zijn waarin wij zien hoe lief God ons 
heeft. Hoe heerlijk Hij, als een goede God, 
voor ons heeft gezorgd, dat Hij zelfs Zijn lieve 
Zoon voor ons heeft overgegeven. Hier, hier, 
zeg ik, leert men de ware kennis van de ver-
kiezing – nergens anders! Hier is het te vinden, 
hier, waar u in Christus gelooft. Gelooft u, dan 
bent u geroepen; bent u geroepen, dan bent 
u verkoren – dat is zeker waar! Laat deze spie-
gel niet uit de ogen van uw hart wegrukken. 
Als er echter zulke gedachten komen, en deze 
u bijten als de vurige slangen, luister dan niet 
naar uw gedachten en kijk niet naar de slan-
gen, maar keer uw ogen daarvan steeds weer 
af, en zie op naar de koperen Slang, dat is:
‘Christus voor ons overgegeven’, dan zal het
beter worden – met de wil van God!

Dat onze lieve Heere Jezus Christus u toch Zijn 
voeten en handen zou willen tonen. En in uw 
hart een vriendelijke groet zou willen spre-
ken. Opdat u alleen nog naar Hem zou kijken 
en naar Hem zou luisteren – totdat u zich 
(voor eeuwig) in Hem zult verblijden. Amen.”

Op de laatste dag van april 1531, 
Ds. Martinus Luther

Met een hartelijke groet,
Fam.ds.W.Schinkelshoek
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Van de Kerkenraad

Kleine groepen, 
ten dienste van het grote geheel
De coronacrisis duurt langer dan we mis-
schien wel hadden gedacht. Als kerkelijke 
gemeente zijn we de afgelopen weken 
substantieel afgeschaald met het aantal 
aanwezigen in de erediensten. Gelukkig 
kunnen de meeste kringen en verenigin-
gen door gaan. We zijn daar dankbaar voor. 
Ook voor het feit dat in de nieuwe corona-
wet geen afbreuk is gedaan aan de grond-
wettelijke bescherming van kerkdiensten. 
Blijkbaar heeft de overheid er vertrouwen 
in dat kerken hun verantwoordelijkheid 
nemen. En dat willen we als plaatselijke 
gemeente ook doen, kijkend naar wat er 
in de samenleving om ons heen gebeurt. 
Aan de andere kant mogen en willen wij 
de ‘onderlinge bijeenkomst’ niet nalaten 
(Hebreeën 10:25). Tussen die twee zaken 
hebben wij als kerkenraad te besluiten: 
de voortgang van het evangelie dat tot 
eer van God is (binnen de gestelde voor-
schriften) en geen onnodig aanstoot ge-
ven dat tot oneer van Gods Naam zou zijn. 
In deze situatie willen we de gemeente de 
gelegenheid bieden dat iedereen zoveel 
als mogelijk is naar de kerk kan komen. 
Hetzij in een eredienst hetzij in vereni-
gingsverband of een kring. Nu ‘grootscha-
lige’ bijeenkomsten niet mogelijk zijn, zou 
het mooi zijn als het kerkgebouw intensief 
gebruikt wordt door telkens kleine groe-
pen gemeenteleden. Kleine groepen, ten 
dienste van het grote geheel.

Concreet betekent dit dat we momenteel 
met 30 mensen tegelijk kunnen samenko-

men in de erediensten. Om deze reden gaan 
we als kerkenraad 3 diensten per zondag 
beleggen. Een extra middagdienst om u zo-
veel mogelijk de gelegenheid te geven om 
fysiek naar de kerk te komen.  Tevens probe-
ren we dat er in het kerkgebouw een extra 
gebedsmoment door de week kan worden 
belegd. In de eredienst komt het Woord van 
de levende God nabij, in de ontmoetingen 
komen we gezamenlijk voor Gods aange-
zicht, in Gods huis kijken we Gods Woord 
diep in de ogen. Een online kerkdienst kan 
zegenrijk, maar ook afstandelijk zijn, zeker 
naarmate deze crisis langer duurt. 

Zoveel als mogelijk naar de kerk, dat vraagt 
van ons allemaal wat. De gelegenheid moet 
ervoor worden gemaakt. En de gelegen-
heid moet worden waargenomen. Laten 
we daar op geestelijke wijze mee omgaan.

Jeugdouderling en -diaken
Zoals we u in juli schreven heeft ouderling 
van Wolfswinkel een onderzoeksopdracht 
gedaan hoe we het jeugdwerk in het nieu-
we seizoen vorm kunnen gaan geven. Hij 
heeft dat samen met diaken van Harten 
gedaan. In onze laatste kerkenraadsverga-
dering is een voorstel vastgesteld voor het 
vormgeven van het jeugdwerk in het ko-
mende seizoen. Een prachtige doelstelling is 
daarin opgenomen: “Hoe kan het jeugdwerk 
helpen om de jongere zijn plek te doen vinden 
in het dienen in het Koninkrijk van God”.

Met vreugde kunnen we u ook vertellen 
dat beide broeders hun taak als jeugdou-
derling en -diaken mochten aanvaarden.
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Pastoraat

De zesjaarlijkse stemming
In de maand november staat in gewone 
tijden de zesjaarlijkse stemming gepland. 
In deze stemming wordt door de lidma-
ten (dat zijn de belijdende leden) van de 
gemeente gekozen hoe de verkiezing van 
leden van de kerkenraad in het komende 
tijdvak van zes jaren zal plaatsvinden. Van-
wege de corona-crisis heeft het breed mo-
deramen van de generale synode echter 
besloten dat de zesjaarlijkse stemming tot 
nader order is uitgesteld.

Omzien naar elkaar in coronatijd
In alle beperkingen is de behoefte om el-
kaar te ontmoeten, aan persoonlijk contact 
en aan hulp, groot. We zijn blij met de vele 
initiatieven vanuit de gemeente en de aan-
dacht voor ouderen en zieken. Ook zoeken 
mensen elkaar meer op.

In de wijk Kernhem is een paar keer met 
elkaar koffie gedronken en is er wat voor 
de kinderen georganiseerd. Verder zijn 

een paar gemeenteleden op kraambezoek 
geweest en is een nieuw gemeentelid ver-
welkomd en op de koffie uitgenodigd. Dit 
initiatief willen we als kerkenraad graag 
stimuleren en aanreiken.

Het idee is geopperd om, in een wijk, de 
buurten meer op elkaar betrokken te laten 
zijn en de mogelijkheden te benutten om 
elkaar te ontmoeten, te steunen en lief en 
leed te delen. We denken daarbij aan buur-
ten van ongeveer 10 huishoudens. Voel je je 
aangesproken en heb je interesse om iets in 
je buurt te kunnen betekenen of te initiëren, 
neem dan contact op met diaken de Kool.

We laten de invulling van de buurten over 
aan het inzicht en de creativiteit van de ge-
meenteleden. Wel stellen we het op prijs 
als de wijkouderling in grote lijnen op de 
hoogte wordt gehouden en de gemeen-
telijke activiteiten niet in het gedrang ko-
men. Wilt u graag met uw buurt aan de 
slag, neem dan gerust contact op!
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Uit de gemeente

Laten we niet verbaasd zijn als we met moeilijkheden te maken krijgen. Als de wind hard 
waait, zullen de wortels van de boom hun weg in de diepte zoeken en zal de boom groeien 
en sterker worden. Laat het zo ook met ons zijn, maar laten we niet zwak zijn om toe te 
geven aan alle winden die waaien, maar sterk zijn in de geest om te weerstaan. 

Amy Carmichael, 1867-1951. Werkte 55 jaar in India
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Roosters en Data

Diaconie

Vergader- en bijeenkomstenrooster
4 november Dankdag
5 november Lidmatenkring
6 november JV -16
7 november Gebedskring
9 november Catechisatie
11 november Kinderclub
12 november Jonge lidmatenkring
13 november JV +16
16 november Catechisatie
17, 18 november Vrouwenvereniging
19 november Gemeenteavond
20 november JV -16
21 november Gebedskring, Klusmorgen, Jongerenavond +16
23 november Catechisatie
26 november Weekdienst
27 november JV +16
30 november Catechisatie
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Collectebestemmingen
Op zondag 1 november zal de gebruikelijke 
najaars-zendings-collecte gehouden worden.

Op 8 november is de collecte bestemd voor 
MAF Comité De Bruijn. De familie De Bruijn 
bereidt zich vanuit onze gemeente voor op 
uitzending voor MAF naar Papua-Indonesië. 
Als kerkenraad en diaconie zijn we dankbaar 
dat we als gemeente zo weer op een nieuwe 
manier extra betrokken kunnen zijn bij Gods 
wereldwijde kerk. Als diaconie willen we dit 
werk daarom ook een vaste plaats in het col-
lecterooster geven. Laten we als gemeente 
om Willem, Lydia en Leah heen staan, zowel 
in gebed, praktisch als financieel!

Op zondag 15 november is de diaconale col-
lecte bestemd voor ‘Thuis in Zuid’. ‘Thuis in 
Zuid’ is een laagdrempelige inloop voor be-
woners van de hoogbouwflats in Ede-Zuid. 
In de ontmoetingsruimte van de Elskamp-
flat kunnen kwetsbare wijkbewoners elkaar 
ontmoeten maar ook terecht voor een luis-
terend oor, een spelletje en een kopje kof-
fie. Er worden laagdrempelige activiteiten 
aangeboden. Op woensdagmiddagen zijn 
kinderen welkom voor een spel- of knutsel-

activiteit. ‘Thuis in Zuid’ is destijds opgestart 
vanuit onze gemeente. Nog steeds zijn er 
veel vrijwilligers uit onze gemeente bij be-
trokken, maar inmiddels vaart het project 
officieel onder de vlag van Stichting Ont-
moeting. Mag ‘Thuis in Zuid’ ook op uw (fi-
nanciële) betrokkenheid rekenen?
Alle collecten bevelen we van harte bij 
u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal
plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkom-
stenstroom 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!

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

Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet 
Linge (0318-625918) of Dirmia van der 
Welle (0318-572166) of mailen naar vrij-
willigershulp@hhgede.nl.

Heere, mijn God, geef toch mijn hart de genade, dat ik recht naar U mag verlangen: door 
het verlangen U zoeken; door het zoeken U vinden; door het vinden u beminnen; door het 
beminnen mijn zonden afleggen; en de afgelegde zonden niet meer doen.

Petrus Datheen
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Kerkvoogdij

Zendingsbus
Via de kerkvoogdij kunt u ook uw gaven 
geven voor de zendingsbus. Op deze wijze 
heeft de zendingsbus in september € 60,00 
opgebracht. De opbrengst komt ten goede 
van Wycliffe, voor het vertaalwerk door de 
familie Karels.

Aankondiging brief 
verplichte bijdrage 2020
Rond het verschijnen van deze kerkbode 
ontvangt u van de kerkvoogdij bericht over 
de verplichte bijdrage 2020. Dit betreft een 
bijdrage die we jaarlijks van u als gemeen-
teleden vragen ter dekking van de afdracht 
van onze gemeente aan de landelijke kerk. 
In de brief treft u nadere informatie aan. Als 
we beschikken over uw mailadres, wordt 

de brief u per e-mail toegestuurd. De mail 
is afkomstig van  administratie@hhgede.
nl. Als we geen e-mailadres van u hebben, 
ontvangt u de brief per post. 

Collecte Hersteld Hervormde Jongeren 
Organisatie (HHJO)
“Wat fijn om de kinderen weer te ontmoe-
ten, we hebben samen buiten gezongen!” 
Dat hoorden we van een enthousiaste lei-
dinggevende na de eerste clubavond. In 
verschillende gemeenten is het jeugdwerk 
weer van start gegaan. Inmiddels gaan onze 
jeugdwerkadviseurs ook weer op pad om 
toerustingsavonden in gemeenten te ver-
zorgen. Op veel momenten gaat het Woord 
open. Wat is het belangrijk om met onze jon-
geren rondom het Woord samen te zijn. Een 
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Activiteitencommissie

opdracht vanuit de Bijbel: “En deze woorden 
die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. 
En gij zult ze uw kinderen inscherpen en 
daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als 
gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en 
als gij opstaat.” We leven in een onzekere 
tijd, waarvan we niet weten of we kunnen 
blijven samenkomen.  Toch mag het werk 
doorgaan, op locatie of online. Samen met 
de leidinggevenden wil de HHJO in afhanke-
lijkheid van de Heere het Woord aan het hart 
van de jongeren leggen. Uw gebed is daarbij 
onmisbaar. We vragen u om ook financieel 
het werk van de HHJO te steunen. Dat kan tij-
dens de collecte van 15 november 2020. Al-
vast hartelijk dank voor uw gebed en steun!

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 
november. Komt u ook helpen op met al-
lerlei grote en kleine klussen in en rond de 
kerk? We starten om 9.00 uur en ronden af 
om ongeveer 12.00 uur. Alle hulp is wel-
kom!  Voor vragen kunt u terecht bij dhr. D.J. 
van Leeuwen, 0318 56 15 49.

Rekeningnummer kerkvoogdij
Het rekeningnummer van de kerkvoog-
dij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 
3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Ben-
nekom, Wageningen e.o. Ook voor giften 
en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u ge-
bruik maken van dit rekeningnummer.  

Mountainbiken 
We kijken terug op een geslaagde moun-
tainbiketocht. In kleine groepjes zijn ac-
tieve gemeenteleden op pad gegaan en 
hebben een mooie route gefietst. Fijn dat 
dat op een aangepaste manier toch door 
kon gaan!

Walking dinner gaat niet door 
Momenteel is het soms brainstormen hoe 
we in komende periode de verbinding 
binnen de gemeente kunnen opzoeken. 
Het plannen en organiseren van activi-
teiten is soms lastig in deze tijd met veel 
veranderingen. De situatie een maand ge-
leden liet bijvoorbeeld toe dat we weer 
zes mensen thuis konden ontvangen.  
Inmiddels is dit veranderd en zijn de maat-
regelen aangescherpt. Hierdoor gaat het 

walking dinner op 7 november niet door, 
wellicht op een later moment.

HHKetting 
Maar niet getreurd! Om toch aandacht te 
kunnen besteden aan onze gemeenteleden 
willen we u uitnodigen om mee te doen 
aan de HHKetting. Wanneer u zich hiervoor 
aanmeldt wordt u een schakeltje in de ket-
ting. Als u zich in de ketting bevindt, krijgt 
u van de persoon voor u in de ketting een
leuk presentje/persoonlijk cadeautje en
geeft u zelf dit aan de persoon achter u in
de ketting. Via de mail wordt u rond 5 no-
vember op de hoogte gebracht voor wie
u dit mag verzorgen. Onder het cadeautje
kunt u verstaan om iets persoonlijks voor de 
ontvanger te maken, of juist iets waar uw
eigen specialiteit ligt, kortom alles is goed.
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Zending en Evangelisatie

In het weekend van 13 november worden 
alle pakketjes bij de ontvangers bezorgd. 
Voor meer informatie verwijzen we u naar 
de verzonden mail hierover.

Kahoot 
Ook willen we u uitnodigen om deel te ne-
men aan een tweetal Kahootquizzen. Deze 
staan gepland op 27 november en 8 janua-
ri. T.z.t. zult u hier weer aan herinnerd wor-
den. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Oproepje teamversterking 
Aan het einde van dit jaar neemt er een 
mannelijk lid afscheid van de activiteiten-
commissie. Dit betekent dat we op zoek 
zijn naar versterking. We zijn op zoek naar 
een man die het leuk vindt om mee te hel-
pen met het organiseren van activiteiten 
binnen de gemeente. We komen graag 
met u of jou in contact! Stuur een mailtje 
naar actie@hhgede.nl of contact één van 
de AC-leden.

MAF uitzending familie de Bruijn 

Het is tijd voor speculaas!
Heeft u ook zin in een stukje ambachtelijke 
speculaastaart of een lekkere speculaas-
pop?  Helpt u mee om de uitzending van 
Willem en Lydia de Bruijn naar Papoea mo-
gelijk te maken? Met uw bestelling komt 
deze stap een stukje dichterbij.

In bijgevoegde flyer kunt u meer lezen over 
de specificaties en prijzen. U kunt voor 14 
november uw speculaas bestellen bij TFC 
de Bruijn. Dit gaat via de website van Wil-
lem en Lydia: itmissie.nl/speculaasactie. 
We zien uw bestelling graag tegemoet. 
Denk daarbij niet alleen aan uzelf, maar 
verblijd ook anderen in uw omgeving!

Zendingscommissie
In de laatste nieuwsbrief schreef ds. C.P.J. 
van der Bas over de beperkingen die het 
coronavirus in Malawi met zich meebrengt. 
Het onderwijs aan de studenten kwam stil 

te liggen, omdat het onderwijs op afstand 
niet mogelijk is. En niet alle studenten heb-
ben de beschikking hebben over een laptop. 

Ds. C.P.J. van der Bas schrijft het volgende: 
We schreven in april al, dat het onderwijs 
aan het seminarie noodgedwongen stilligt. 
Afstandsonderwijs met behulp van internet 
is hier niet mogelijk. Niet één student aan 
de opleiding beschikt thuis over elektriciteit. 
Met een lege batterij van zijn telefoon moet 
hij naar een naburig dorp, waar wel elektri-
citeit beschikbaar is. Daar kan hij tegen beta-
ling zijn telefoon laten opladen. Een internet-
verbinding is dus niet beschikbaar. We geven 
als docenten door middel van sms-berichtjes 
aan de studenten opdracht om samenvattin-
gen te schrijven van studieboeken die in de 
achterliggende jaren aan hen zijn uitgereikt. 
Dat is bijna het enige wat binnen ons bereik 
ligt. In de achterliggende jaren gingen we 
elke zondag voor in een andere kerkelijke ge-
meente. Uit voorzorg laten we dat nu al een 
paar maanden achterwege. Het is nu een-
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Verenigingen en Kringen

maal niet uit te sluiten dat binnen enkele we-
ken na bezoek aan een gemeente zich daar 
een geval van corona aandient. We willen 
voorkomen dat verwijtend gekeken wordt 
naar onze kerk en naar ons als zendingsecht-
paar. Daarom blijven we tot nader order op 
zondag thuis en leven mee met de gemeente 
te Woudenberg waar de meeste van onze kin-
deren ter kerke gaan.

 

Lidmatenkring 
Donderdagavond 5 november 19.30 uur is 
er de lidmatenkring. We vervolgen onze 
reis door de Efezebrief en zijn begonnen 
met het laatste hoofdstuk. De afgelopen 
keer hebben de we eerste verzen (1 t/m 4) 
met elkaar behandeld. Nu gaan we naden-
ken over de verzen 5 t/m 9. Welkom!   

Jonge lidmatenkring
Donderdagavond 12 november 20.00 uur is 
er de jonge lidmatenkring.  De vorige keer 
hebben we over hoofdstuk 19 nagedacht, 
van het boekje ’Welkom in de strijd’. Nu dus 
hoofdstuk 20, we lezen dit hoofdstuk geza-
menlijk met elkaar en bespreken deze en 
eventuele andere vragen. Welkom! 
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Ouderenmiddag 
Gezien de nieuwe maatregelen van de rege-
ring is de ouderenmiddag niet doorgegaan. 
Ook de komende ouderenmiddagen zullen 
voorlopig niet doorgaan. We kijken wel of 
we digitaal nog wat kunnen doen. Maar dit 
gaat in overleg met de kerkvoogdij, zij moe-
ten deze mogelijkheid kunnen bieden.    

Gemeenteavond
In het kader van het jaarthema ‘De Wereld-
kerk’ is op 19 november de tweede gemeen-
teavond gepland. Op deze avond zal, net als 
in de kerkdienst van 26 november, de ‘lij-
dende kerk’ centraal staan. Spreker op deze 
avond is dhr. M. de Groot van Open Doors.

Kinderclub
Het was fijn om op 7 oktober weer met zo-
veel kinderen en juffen bij elkaar te zijn. 
We hebben het gehad over de doop van de 
Heere Jezus en ook over je eigen doop. Hoe 
belangrijk is het om daar aan terug te den-
ken. God de Vader heeft beloofd dat Hij je 
Vader wil zijn, God de Zoon wil je zonden 
afwassen en God de Heilige Geest wil in je 
hart wonen. Zo bijzonder!

We hopen dat jullie er op de volgende 
clubmiddag, 11 november, allemaal weer 
zullen zijn. We beginnen om 2 uur. Zoals je 
weet is het thema Water. Dit keer gaat het 
over de bruiloft in Kana. Tot dan! 

Groeten van alle jufs.

Jeugdvereniging
Hoi JV-ers,
Helaas hebben we de afgelopen weken 
gemerkt dat de corona-regels strenger zijn 
geworden. Toch hebben we tot dusver met 

aanpassingen alle JV-avonden kunnen hou-
den. Mooi wat we de afgelopen maand heb-
ben kunnen doen! Helaas kan de activitei-
tenavond van 30 oktober niet doorgaan op 
de manier zoals we gepland hadden. Op dit 
moment denken we nog hard na over een 
mooi alternatief Ook de sprekersavond in 
december zal waarschijnlijk aangepast moe-
ten worden. Als je leuke ideeën hebt horen 
we dat graag. We houden je op de hoogte!

JV -16
De afgelopen JV-avonden waren leuk! De 
eerste keer over ons jaarthema ‘In bewe-
ging’ hebben we nagedacht over DANSEN. 
Het was een mooie avond waarin we heb-
ben gezocht naar hoe dat vroeger in de Bij-
belse tijd ging, om vandaar uit een mening 
te kunnen vormen over dansen in 2020, 
ook in andere culturen en landen. Mis-
schien zijn sommige vormen van dansen 
die we in onze cultuur niet zo gewend zijn 
helemaal niet zo ‘vreemd’ als je dat verge-
lijkt met verhalen uit de Bijbel.

Nu zijn we in het kader van ‘In beweging’ 
gestart met het boekje ‘Vreemdelingen’, 
waarin diverse ‘reizigers’ uit de Bijbel aan 
bod komen. Zo is inmiddels Abraham be-
sproken, wat leidde tot mooie gesprekken. 
De volgende JV-avond gaat de inleiding over 
‘de reiziger Naomi’. Komende maand hopen 
we je weer te zien! Er staan weer lekkere 
snacks en leuke activiteiten te wachten!

JV +16
De eerste JV-avond van de +16 hebben we 
ondertussen gehad. Het was even wennen 
om in een andere zaal te zitten, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Het was fijn om 
elkaar weer te zien!
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Puzzelhoekje

Ha jongens en meiden,

Ken je Manoach uit de Bij-
bel? Hij kwam uit Zora, zijn 
vrouw was onvruchtbaar 
en had nog geen kinderen 
gekregen. Toen kwam er 
een Engel van de Heere 
naar haar toe en gaf haar 
een boodschap mee. Lees 
maar hieronder in de rebus 
welke boodschap dat was. 
Het hele verhaal kun je ook 
lezen in de Bijbel, namelijk 
in Richteren 13.

Kleur en/of puzzel je weer mee? Opsturen kan naar puzzelhoekje@hhgede.nl 
of naar Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ Ede. Succes!

Christien

We hebben nog wel wat mensen gemist en 
hopen dat die er de volgende keer wel bij 
kunnen zijn!

De avond werd geopend met het lezen van 
Hebr. 12 vers 1-5. (vanwege ons jaarthema). 
Daar vergelijkt de schrijver het geloof met 
een loopbaan (renbaan). De zonde zal er op 
aarde en in ons altijd zijn, maar hebben wij 
het ervoor over om tot bloedens toe (tot het 
uiterste) te gaan, strijdend tegen de zonde, 
zoals een sporter ook soms tot bloedens toe 
doorgaat, om de overwinning te behalen?

Ook zijn we nog heerlijk buiten geweest en 
hebben we volleybal gespeeld achter de 
van der Knaaphal.

(Voorlopige) data in november:
• 6 november -16 Thema: Naomi
• 13 november +16
• 20 november -16 Thema: de kamerling

van Candacé
• 27 november +16

Iedereen weer hartelijk welkom! 
(met mondkapje!) 

Rebus!
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Kleurplaat
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Lezenswaardig

Wel of niet ingaan…

En in haar zal niet inkomen iets, dat verontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; 
maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. 
Openbaring 21 : 27

De tekst heeft u verteld wie de hemel niet 
zullen binnengaan. O, wat een grote groep 
mensen wordt door deze woorden buiten-
gesloten! Maar er wordt ons meer verteld, 
namelijk wie daar wél zullen binnengaan. 
Kort en eenvoudig staat er: ‘Maar die ge-
schreven zijn in het boek des levens des 
Lams’. Wat is dit boek des levens? Er is een 
boek, een klein boek, een boek dat voor-
bereid is van eeuwigheid, dat God de Vader 
verzegeld houdt: het boek van Zijn ver-
kiezing. Van dit boek weet de mens niets, 
behalve de gezegende waarheid dat het 
bestaat. Met dit boek heeft de mens weinig 
of niets te maken. 

Maar er is nog een ander boek, een klein 
boek, dat in het bijzonder aan de Heere 
Jezus Christus toebehoort. Dit boek is nog 
niet voltooid, ook al worden er jaar in, jaar 
uit nieuwe namen bijgeschreven. Dit boek 
is nog open; het ligt nog steeds gereed om 
namen van gelovige boetelingen te ont-
vangen. Er zijn nog lege bladzijden open-
gelaten voor u. Dit is het boek des levens 
des Lams. Wie zijn er in dit kostbare boek 
opgeschreven? Hun namen ken ik niet, 
maar hun karakter wel en ik zal proberen 
u dat in het kort te schetsen. Ze hebben al-
lemaal werkelijk berouw.  Ze zijn overtuigd 
van hun eigen onwaardigheid in Gods
ogen. Zij hebben ondervonden een zon-

daar te zijn, in daad en in waarheid. Ze heb-
ben getreurd over hun zonden. Die hebben 
ze gehaat en gelaten. De herinnering er-
aan doet pijn, de last ervan is ondragelijk. 
Ze denken niet langer goed over hun eigen 
staat en denken niet meer dat ze geschikt 
zijn om gered te worden. Met hun hele hart 
beleden ze: ‘Heere, ik ben echt de grootste 
van de zondaren – Heere, ik ben inderdaad 
onrein’.

Ze geloven allemaal in Jezus Christus. Ze 
hebben de uitnemendheid gezien van het 
werk dat Hij deed om hen te redden. De 
hele last van hun ziel wierpen ze op Hem. 
Ze hebben de Heere aangenomen als hun 
alles: hun wijsheid, hun gerechtigheid, 
hun rechtvaardiging, hun vergeving, hun 
verlossing. Andere mogelijkheden om 
hun schuld te betalen zagen ze niet; an-
dere manieren om van de duivel bevrijd 
te worden vonden ze niet. Maar ze hebben 
geloofd in Christus en zijn tot Hem geko-
men om gered te worden. Ze vertrouwen 
dat Christus kan wat zij zelf niet kunnen en 
steunend op Christus ondervinden ze vol-
maakte vrede. Ze zijn allemaal uit de Geest 
geboren en geheiligd. Ze hebben de oude 
mens met zijn daden afgelegd en de nieu-
we mens aangedaan, die naar het beeld 
van God geschapen is. Ze zijn vernieuwd in 
de geest van hun gemoed. Aan hen is een 
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nieuw hart en een nieuwe geest gegeven. 
Ze brengen de vruchten voort die als enige 
het bewijs vormen van de aanwezigheid 
van de Geest in hen. 

Misschien zijn ze gestruikeld en tekortge-
schoten in veel dingen. Misschien hebben 
ze vaak over hun gebreken getreurd. Maar 
toch blijft hun leven zich dwars door alles 
heen uitstrekken naar heiligheid. Meer hei-
ligheid, meer heiligheid – dat is altijd het 
verlangen van hun hart. Ze hebben God lief 
en leven voor Hem.

Zo is het karakter van ieder wiens naam 
geschreven is in de hemel. Dit zijn de men-
sen die gevonden worden in het boek 
des levens des Lams. Misschien is er een 
tijd geweest dat ze zo slecht waren als de 
slechtsten van de mensen – onrein, gru-
welijk, leugenaars. Maar wat maakt het 
uit? Ze hebben zich bekeerd en hebben 
geloofd, en zijn nu geschreven in het boek 
des levens. Misschien werden ze veracht en 
uitgespuugd door deze wereld. Misschien 
waren ze arm en onwaardig naar de me-
ning van hun naasten. Wat maakt het uit? Er 
kwam bekering, geloof en een nieuw hart 
en nu zijn ze opgeschreven in het heerlijke 
boek des levens. Misschien behoorden ze 
tot verschillende standen en volken, leef-
den ze in verschillende tijden en hebben ze 
elkaar nooit ontmoet. Wat maakt het uit? Ze 
hebben op z’n minst één ding gemeen: ze 
hebben zich bekeerd en geloofd en ze zijn 
opnieuw geboren en daarom staan ze met 
z’n allen in het boek des levens des Lams.

Tot slot wil ik u mijn bekende vraag op-
nieuw aan het hart leggen. Hoe is het met 
u? Wat, hebt u geen antwoord? Bent u ge-

reed om te sterven? Opnieuw geen ant-
woord? Is uw naam geschreven in het boek 
des levens? Hebt u hier ook geen antwoord 
op? O bedenk, bedenk, ongelukkige man 
of vrouw, wie u ook bent, bedenk hoe el-
lendig het is om in onzekerheid te verke-
ren over de eeuwigheid. En bedenk ook: 
als u nu uw hart niet aan God kunt geven, 
is het onmogelijk om hierna Gods hemel 
te genieten. De hemel is onophoudelijke 
godzaligheid. Het betekent altijd in de aan-
wezigheid van God en Christus te verkeren. 
God is het licht, het voedsel, de atmosfeer 
van de hemel. De hemel is de eeuwige sab-
bat. God dienen is ieders werk in de hemel, 
met God spreken is ieders bezigheid in de 
hemel. O zondaren , zondaren, zou u in de 
hemel gelukkig kunnen zijn? Bij wie van de 
heiligen zou u zich willen voegen, naast 
wie zou u willen gaan zitten? Met wie van 
de profeten of de apostelen zou u graag 
spreken? O, dat zou niets voor u zijn. Al snel 
zou u liever weer opstappen en naar uw 
vrienden buiten gaan. 

O, keer u om, bekeer u nu het nog kan! God 
zal de hemel niet veranderen om u een ple-
zier te doen. Duizendmaal beter is het als 
u zich aan Zijn wegen aanpast nu dat nog 
kan. U moet de hemelse dingen liefheb-
ben voordat u sterft, anders zult u de hemel 
niet kunnen binnengaan wanneer u sterft. 
Christen, sla het oog omhoog en troost u. 
Jezus heeft u een plaats bereid, en zij die 
Hem volgen zullen niet verloren gaan. Nie-
mand zal hen uit Zijn hand kunnen rukken. 
Kijk vooruit naar die heerlijke plaats die Hij 
voor u gereedgemaakt heeft. Kijk vooruit in 
geloof, want die plaats is er voor u.

J.C. Ryle

21



Verhaal

Overige berichten

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

De dode raaf

Een arme kleermaker woonde in een klein 
dorpje. Niemand had de man ooit horen kla-
gen. Ondanks al zijn zorgen en problemen 
zei hij vaak: ‘Nou ja, de Heere helpt!’ Er was 
in die tijd niet veel werk. Zijn baas vertelde 
hem dat er minstens zes maanden lang geen 
werk zou zijn. De man was erg verdrietig 
toen hij dat hoorde. ‘Zes maanden!’ dacht 
hij. ‘Een half jaar geen werk!’ Hij vertelde 
het zijn vrouw, en zij barstte in huilen uit. 
‘Hoe komen we aan eten en kleren voor de 
kinderen als we geen geld hebben?’ riep ze 
uit. De man kon alleen maar zeggen: ‘Nou ja, 
de Heere helpt!’ Toen ging hij naar buiten. Hij 
keek hoe een paar jongens op straat speel-
den. Ze porden met een stok in een dode raaf 
en rolden de vogel over de straat. ‘Die arme 
vogel,’ dacht de man. ‘Ik vraag me af hoe hij 
gestorven is.’ Toen de jongens weg waren, 
liep hij naar de dode vogel. Hij keek in zijn 
keel en zag iets glimmen. Met zijn zakmes 

haalde hij het eruit: een prachtig gouden 
ketting. Snel ging hij naar de juwelier. ‘Weet 
je misschien ook van wie deze ketting is?’ 
vroeg hij de juwelier. ‘O ja, ik weet wel van 
wie die is, die is van mevrouw Schelling.’ Me-
vrouw Schelling! Dat was de vrouw van zijn 
baas! De kleermaker haastte zich om de ket-
ting terug te brengen. Toen de familie Schel-
ling dit bijzondere verhaal hoorde, zei me-
neer Schelling: ‘Ik zal zo’n eerlijke man nooit 
ontslaan. Dit is je beloning: morgen mag je 
naar je werk komen. Een eerlijke man kan 
ik altijd wel gebruiken.’ Deze arme, en toch 
ook rijke kleermaker was heel erg dankbaar! 
De Heere had hem geholpen.

Vraag: Hoe hield deze man zich aan het 
achtste en negende gebod? Weet je ook 
een persoon uit de Bijbel die door raven 
geholpen werd? (1 Koningen 17 : 1 – 7)
Bijbellezen: Daniël 1 : 1 - 21

Huwelijksconferentie
D.V. 14 november 2020 organiseert de HHJO een huwelijksconferentie. Speciaal voor
stellen die zich voorbereiden op het huwelijk of nog niet zo lang zijn getrouwd. Samen 
sta je stil bij thema’s als communicatie, seksualiteit en man en vrouw in Bijbels licht.
Meer informatie over deze dag is te vinden op de website van de HHJO hhjo.nl/huwelijk. 
Je kunt je daar ook aanmelden. 
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Jongerendag 16+
Ook dit jaar willen we ondanks alle omstandigheden een ‘Online Jongerendag 16+’ 
organiseren. Dit ‘evenement’  staat gepland op zaterdagavond 21 november 2020. 
Dit jaar met als thema: ‘Elk oog zal Hem zien’. Ds. K.J. Kaptein hoopt hier met ons over 
na te denken door middel van een appèlwoord. De avond zal rond 19.45 uur starten.  
Naast het appèlwoord staat het programma vol met leuke ‘online’ ontmoetingen, mu-
ziek, een verdiepingsworkshop of een virtuele reis door de wereld! Voor meer info en 
aanmelden, houd de website: www.hhjo.nl in de gaten maar volg ook de berichten die 
er volgen vanuit de JV voor de praktische informatie. 

Voor nu, houd de datum vast vrij in je agenda!

Website 
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen
actie@hhgede.nl
avg@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl
evangelisatie@hhgede.nl
jv@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl

redactiekerkbode@hhgede.nl
scriba@hhgede.nl
vertrouwenspersoon@hhgede.nl
vrijwilligershulp@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
webbeheer@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 29 november. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 19 november worden gestuurd naar redactiekerkbode@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.
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Gedicht

Parkeren 
Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik 
maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en minder-
validen kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Fietsers kun-
nen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

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

Gods voorzienigheid

Alles in mijn leven staat 
onder Gods voorzienigheid. 

Hoe de weg ook wordt geleid 
en waar deze henengaat, 

‘t ligt besloten in Gods raad.
 

Wat Hij over mij beslist, 
dat zal enkel wijsheid zijn. 
God is groot en ik zo klein. 

Nimmer heeft Hij Zich vergist. 
Niets gebeurt wat Hij niet wist.

 
Heer’, wat mij ook wedervaart, 

leer mij ‘t geven in Uw hand. 
Word ‘k door vragen overmand 
en door zorgen zeer bezwaard, 

maak mijn angstig hart bedaard.
 

Dat ik mij, getroost en stil, 
overgeef, Heer’, aan Uw wil. 

M.A. Groeneweg-de Reuver
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Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetschaffelaartje.nl, www.hetschaffelaartje.nl

  TRANSPORTBEDRIJF VAN LEUSDEN B.V.
CONTAINERVERVOER - ZANDHANDEL - GRINDHANDEL

NUDE 1 - 6702 DH - WAGENINGEN
POSTBUS 365 - 6700 AJ - WAGENINGEN

TEL. 0317-412274 / 06-53758381
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Lorentzstraat 2c
6716 AD Ede
info@probinede.nl
www.probinede.nl

3

Bezoek onze website www. kapsalonwidybyeverline.nl. 
Online afspreken via de website ook mogelijk.

Kapsalon Widy - najaar 2014.indd   1 14-10-14 (week42)   11:51

Wolverine Tube Europe BV levert wereldwijd buizen in non-
ferro legeringen voor warmtewisselaars in o.a.  scheeps bouw, 
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
4 Volledige fabrieksgarantie
4 Lid van de BOVAG
4 Klaar terwijl u wacht

De Dijk 30
3911 SN  Rhenen (Achterberg)

0318 - 526641
 

info@phvanderleer.nl
www.phvanderleer.nl

24 uur per dag bereikbaar
 P.H. (Peter) van der Leer 

  Voor een waardige
en stijlvolle begrafenis

06 - 46376232

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING

Persoonlijk en betrokken

Wij verzorgen alleen begrafenissen 
Vraag naar de gratis wilsbeschikking “Mijn laatste wensen”!



VOOR ALLE LED EN 
ELEKTRA OPLOSSINGEN 
VOOR UW BEDRIJF OF 
KANTOOR! 

WEBSHOP: 
www.elektrohandelsprijzen.nl

BEZOEKADRES: 
Fokkerstraat 7 
3905KV Veenendaal 
Contactpersoon: Rien Kortenhoff

ÓÓK VOOR PARTICULIEREN!

www.ith.nl

Technisch Installatieburo Hevel B.V.
Ribesstraat 9 • 6744 XA Ederveen

T: 0318 - 57 12 64 • E: info@ith.nl 

Totaalinstallateur

Installatietechniek

Elektrotechniek

Service & Onderhoud

Advies & Ontwerp

Planckstraat 2 - Veenendaal 
www.autobedrijf-valkenburg.nl

 0318-522 964

Verkoop nieuw & gebruikt

Onderhoud & reparatie

APK keuring

Bovag Garage

Nat. Autopas
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