
Let op: wanneer ik zeg ‘Hij werd gekrui-
sigd’, zegt de Griek: ‘Hoe kan dit logisch 
zijn? Hij hielp Zichzelf niet toen Hij werd 
gekruisigd en beproefd ten tijde van de 
kruisiging. Hoe kan Hij dan daarna zijn 
opgestaan en anderen geholpen hebben? 
Want als Hij daartoe in staat was, had Hij 
dat beter vóór zijn dood kunnen doen.’ 
(Dit hebben de Joden ook gezegd.) ‘Hoe 
kan Hij, die zichzelf niet heeft geholpen, 
anderen helpen? Dat is niet logisch,’ zo 
zegt iemand. En terecht. Want het kruis, o 
mens, overstijgt alle logica en is van een 
onuitsprekelijke kracht. Christus’ verschij-
ning te midden van de verschrikkingen 
als iemand die de verschrikkingen te bo-
ven komt, en de overwinning op Zijn te-
genstander, zijn tekenen van grenzeloze 
macht. 

Zo was het in het geval van de drie jonge-
lingen wonderbaarlijker dat zij het vuur 
ingingen en de vlammen met hun voeten 
traden dan dat zij de oven niet zouden zijn 
binnengetreden. En in het geval van Jona 
was het veel opmerkelijker dat hij, nadat 
hij in de vis was terechtgekomen, niets 
schadelijks van het monster ondervond 
dan dat hij niet door het grote zeedier zou 
zijn opgeslokt. Zo is het ook in het geval 
van Christus: het feit dat Hij, eenmaal ge-

De dwaasheid van het kruis 

‘Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde’.  

(1 Korintiërs 1 : 23a)  

storven, de banden van de dood losmaak-
te, was wonderlijker dan dat Hij niet zou 
sterven. 

Vraag dus niet: ‘Waarom hielp Hij Zichzelf 
niet toen Hij aan het kruis hing?’, want het 
feit dat Hij zich liet binden, bracht de dood 
juist in het nauw. Het is niet zo dat Hij niet 
van het kruis afkwam, omdat Hij het niet 
kon, maar omdat Hij het niet wilde. De ti-
rannie van de dood kon Hem niet vasthou-
den; hoe zouden dan de spijkers van het 
kruis Hem wel hebben kunnen vasthou-
den? 

Maar al deze dingen die ons bekend zijn, 
zijn aan de ongelovigen onbekend. Daar-
om zei Paulus dat het woord van het kruis 
dwaasheid is voor wie verloren gaan, 
maar een kracht van God voor ons die ge-
red zijn. Want er staat geschreven: ‘Ik zal 
de wijsheid van de wijzen vernietigen en 
het verstand van de verstandige te niet 
doen.’ 

Hij brengt tot dat punt in zijn betoog niets 
vanuit zichzelf naar voren, maar volgt 
eerst het getuigenis van de Schrift. En 
vervolgens gebruikt hij, vanuit een vrij-
moedigheid die hij aan de Schrift ont-
leent, woorden die heftiger zijn: ‘Heeft 

Meditatie
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God niet de wijsheid van deze wereld tot 
dwaasheid gemaakt? Waar is de wijze? 
Waar is de Schriftgeleerde? Waar is de re-
detwister van deze tijd? Want omdat de 
wereld - in de wijsheid van God - door 
haar wijsheid God niet gekend heeft, 
heeft het God behaagd de gelovigen te 
redden door de dwaasheid van de predi-
king.’ 

Door te zeggen: ‘Er staat geschreven: Ik 
zal de wijsheid van de wijzen vernietigen’, 
voert hij een betoog dat gebaseerd is op de 
feiten. Hij zegt namelijk: ‘Waar is de wij-
ze? Waar is de Schriftgeleerde?’ Daarmee 
richt hij zich zowel op Grieken als op Jo-
den. Want welke filosoof, welke logicus of 
welke geleerde op het gebied van joodse 
studies heeft redding gebracht en de waar-
heid bekend gemaakt? Er was er geen één, 
maar dat alles is wel tot stand gebracht 
door vissers. 

Wanneer hij zijn punt heeft gemaakt en 
hun hoogmoed ten val heeft gebracht, 
zegt hij: ‘Heeft God de wijsheid van de 
wereld niet tot dwaasheid gemaakt?’ En 
hij geeft ook de reden aan waarom dit 
zo gebeurd is. Hij zegt: want omdat de 
wereld - in de wijsheid van God - door 
haar wijsheid God niet gekend heeft, ver-
scheen het kruis. 

Wat betekent nu ‘in de wijsheid van God’? 
Het gaat hier om de wijsheid die bleek uit 

de werken waarmee hij zich bekend wilde 
maken. Hij richtte alles op zo’n manier in 
dat bij wijze van analogie de maker be-
wonderd zou worden op grond van wat te 
zien is. Is de hemel groot en de aarde on-
metelijk? Bewonder dan Degene die ze ge-
maakt heeft. Want deze grote hemel is niet 
alleen door Hem gemaakt, maar het ging 
ook nog met gemak. En deze onmetelijke 
aarde werd gevormd alsof het niets was. 
Daarom zegt de Schrift over de hemel ‘de 
hemelen zijn de werken van Uw vingers’ 
en over de aarde ‘Hij die de aarde maakte 
alsof het niets was’.

Wordt vervolgd.

Dit is het tweede gedeelte, uit een preek 
van Johannes Chrysostomus. Johannes 
Chrysostomus 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 Turkije), hij is overleden 
op 14 september 407. Tegen zijn zin is hij 
in 398 bisschop geworden van Constanti-
nopel. Door zijn welsprekendheid 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 Bijbel uitlegt en toepast voor de 
gemeente.    

...Als navolgers van Christus moeten we een drastisch besluit nemen: we moeten het vijandbeeld 

van ons afschudden, dat we gemaakt hebben van hen die ons vervolgen. Want vanaf het moment, 

dat we van iemand een vijand hebben gemaakt, kan Gods liefde niet langer door ons heen werken 

om hen te bereiken! We moeten voor hen bidden en zelfs de mensen liefhebben, die ons haten.

Anne van der Bijl
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Kerkdiensten

Uit de pastorie

4 okt.
10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
18.30 uur Ds. J. Kommerie (Andelst) 
collecten     1. Diaconie
 2. Opleiding predikanten
 3. Kerk en pastorie

11 okt. 
10.00 uur Ds. D.C. de Pater (Vaassen) 
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
Collecten 1. Diaconie
 2. Kerkvoogdij
 3. Kerk en pastorie

18 okt.
10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.D.) 
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
Collecten 1. Diaconie 
 2. Kerkvoogdij
 3. Kerk en pastorie

25 okt.
10.00 uur Ds. S.T. Lagendijk (Zwartebroek)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
Collecten 1. Diaconie 
 2. Kerkvoogdij
 3. Kerk en pastorie

Herkenning in de hemel
Het is een vraag die met enige regelmaat 
gesteld wordt: ‘Zal er herkenning in de he-
mel en/of op de vernieuwde aarde zijn van 
elkaar?’

Zal ik mijn man of mijn vrouw herkennen? 
Zal ik mijn kinderen herkennen? En als ze er 
niet zijn, zal ik ze dan missen? Het zijn niet 
alleen vragen die mensen van de 21e eeuw 
stellen. Het zijn vragen die alle eeuwen 
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door gesteld zijn. De bekende ds. Wilhelmus 
à Brakel schrijft er namelijk ook al over in 
zijn boek: ‘Redelijke Godsdienst’. In dl. II, blz. 
765, in mijn uitgave, schrijft hij in het laatste 
hoofdstuk LX ‘Van de eeuwige heerlijkheid’ 
in paragraaf VII: ‘Nog is er een bedenking: Of 
men in de hemel elkaar zal kennen?’

Het oorspronkelijk stukje is geschreven in 
het Nederlands van 18e eeuw. Ik heb het 
hier en daar wat aangepast om het leesbaar 
te maken. U kunt het natuurlijk ook in de 
oorspronkelijke uitgave lezen. 

Antw: ‘Alhoewel de kennis niet zal zijn zo-
als hier, en dus niet met een lichamelijke 
betrekking en genegenheid samen gaat. 
Toch zeggen wij, dat de predikanten hun 
gemeenteleden, de gemeenteleden de 
predikanten, de man de vrouw, de vrouw de 
man, de ouders de kinderen, de kinderen de 
ouders, de bloedverwanten en bekenden, 
elkaar zullen kennen. 

En dat al de Bijbelheiligen, en allen die in 
heerlijkheid uitmunten, door iedereen ge-
kend zullen worden. En verder, dat allen 
in de hemel van allen en een ieder gekend 
zullen worden. Door de openbaring van 
God, en door de eeuwige omgang met el-
kaar, zal niemand een vreemdeling zijn, of 
als een vreemdeling beschouwd worden, 
want men heeft het geheugen niet verlo-
ren. En onkunde is zwakheid, en in de hemel 
is geen onvolmaaktheid. 

De gemeenschap met elkaar zal volmaakt, 
niet blindelings, maar met kennis zijn. Ik 
veronderstel dat men de wegen, waar de 
Heere een ieder mee geleid heeft, aan el-
kaar zal vertellen. De zorg van de Heere, 

die zich in die weg hebben voor gedaan, zal 
men met elkaar roemen en prijzen. Zonder 
dat men op elkaar let, zal iedereen voor 
zichzelf bezig zijn in de onmiddellijke aan-
schouwing van God. Maar als verheerlijkte 
mensen zal men met elkaar zijn en samen 
zullen we God verheerlijken. 

De discipelen kenden Mozes en Elia op de 
heilige berg, Matth. 17:3. De armen ken-
nen hen die goed hebben gedaan, als zij 
in de eeuwige tabernakel zullen zijn, Luk 
16:9. Het missen van de zijnen zal daar geen 
droefheid geven, omdat alle lichamelijke 
betrekking en genegenheid daar ophou-
den. De rechtvaardigheid en de goedheid 
van God zullen de inhoud van blijdschap en 
verheerlijking van God zijn.’

Samenvatting
Als we dit stukje van ds. W. à Brakel samen-
vatten, is het duidelijk dat hij er volkomen 
van overtuigd is, dat er in de hemel herken-
ning zal zijn. Gods kinderen zullen in de 
hemel geen vreemden voor God maar ook 
geen vreemden voor elkaar zijn. Zoals de ge-
meenschap met God volmaakt zal zijn, zo ook 
de gemeenschap met elkaar. En hoe zal er 
waarachtige gemeenschap met elkaar kun-
nen zijn, als je elkaar niet kent en herkent?

Duidelijk zegt ds. W. à Brakel dat dit kennen 
en herkennen zowel berust op openbaring 
als op de eeuwige omgang met elkaar. In-
derdaad, we leven tot in alle eeuwigheid 
met elkaar, en we staan samen in de dienst 
van God, zou je elkaar dan niet kennen en 
herkennen? Zoals de kinderen van een gezin 
elkaar kennen en herkennen, zo zullen ook 
de kinderen van het huisgezin van God (Zijn 
Koninkrijk) elkaar herkennen. De gemeen-
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schap met God dringt aan op een oprechte 
onderlinge relatie.

Dat we elkaar herkennen, is niet het hoog-
ste doel. Het kennen en herkennen staat 
in dienst van de verheerlijking van God! En 
als men elkaar ontmoet zal men met elkaar 
spreken o.a. over de weg die de Heere met 
je gegaan is. De één langs deze weg, de an-
der langs een andere weg. Maar het doel is: 
God zal verheerlijkt worden.

We lezen dat er in de hemel blijdschap zal 
zijn over één zondaar die zich bekeert. Is het 
dan ook niet tot eeuwige blijdschap van een 
gelovige moeder of vader, als een zoon of 
een dochter die bij hun sterven nog midden 
in de wereld leefde, hem of haar toch mag 
zien in de eeuwige heerlijkheid? Als een 
dominee of een andere ambtsdrager een 
gemeentelid dat zich geheel afkeerde van 
God en Zijn dienst, toch mag ontmoeten in 
de hemel? Dan is er toch eeuwige vreugde 
en blijdschap. Het kennen en herkennen zal 
tot meerdere eer en verheerlijking van God 
zijn! Zullen we hen missen die er niet zijn? 
Nee, want missen is een gebrek en geeft 
verdriet en dat zal er in hemel en op de 
nieuwe aarde niet zijn. 

Ons lichaam
Hoe zullen we elkaar dan herkennen? In 
elk geval lichamelijk. In 1 Korintiërs 15:42-
44 wordt iets gezegd over onze opgestane 
lichamen. Als we sterven wordt ons aardse 
lichaam weer tot stof. Want het is verganke-
lijk. Bij de opstanding staat ons, tot stof ver-
gane, lichaam weer op en het wordt onver-
gankelijk. We krijgen een hemels lichaam 
dat de eeuwigheid zal verduren, het zal eeu-
wig leven. Dat is niet te begrijpen, het is een 

wonder. In 1 Joh 3:2 lezen we, dat wij aan de 
Heere Jezus gelijk zullen worden naar het li-
chamelijke. We krijgen zoals Hij een opstan-
dingslichaam en wij zullen Hem herkennen.  

Ook anders
Voor één ding moeten we wel oppassen 
en daar wijst ds. W. à Brakel ons ook op. De 
verhoudingen in de hemel en straks op de 
nieuwe aarde zullen anders zijn dan op deze 
aarde. Het gaat in de eerste plaats niet om 
de ontmoeting met vader of moeder, man of 
vrouw, of andere bekenden. Nee, het gaat in 
de hemel om de gemeenschap met God. Dat 
is het eerste en het belangrijkste. Het elkaar 
kennen en herkennen vloeit daar uit voort. 
Het gaat om de verheerlijking van God Zelf!  
We zullen het ene kind van God niet belang-
rijker vinden dan het andere, daar is ieder-
een gelijk aan elkaar. Wat niet uitsluit dat 
God zelf wel onderscheid zou kunnen ma-
ken. Ook aardse huwelijks- en gezinsban-
den of familiebanden zullen er niet zijn. De 
één zullen we niet meer liefhebben dan de 
ander. Al de gelovigen vormen samen het 
huisgezin van God, in volmaakte eenheid 
en gelijkheid, waarvan God Vader is en Jezus 
Christus de oudste Broeder en ze zullen allen 
in volmaaktheid geleid worden door Zijn 
Geest.  Bent u door genade al een levend lid 
van dat huisgezin? 

Avondmaal
Na zes maanden hebben we zondag 6 sep-
tember in de gemeente weer het Avond-
maal gevierd. Als kerkenraad hebben we het 
besluit genomen om drie keer het Avond-
maal op die zondag te bedienen, zodat on-
danks de beperkende coronamaatregelen, 
iedereen de mogelijkheid zou hebben om 
de dood des Heeren te gedenken. Voor mij 
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Van de Kerkenraad

persoonlijk was het een vermoeiende dag. 
Je voelt je totaal leeg na zo’n dag. Drie keer 
in de spanning staan om op een andere wij-
ze dan we gewend zijn het brood en de be-
ker rond te laten gaan. Wij zijn dankbaar, dat 
de Heere de kracht heeft gegeven om dit te 
doen en dat alles op een goede en waardige 
wijze is verlopen. Dank ook voor de diverse 
positieve reacties, die we als kerkenraad 
en kerkvoogdij, van u hebben ontvangen. 
Vele waren verblijd dat we de mogelijkheid 
hebben gegeven om toch het Avondmaal te 
houden. Er was een begeerte, kregen we 
van diverse kanten te horen. 

Misschien omdat het anders was, dat weet 
ik niet, maar op zulke momenten ervaar je 
de kracht die van het brood en de wijn uit-
gaat. Een stukje brood en een slokje wijn 
waarin het hele werk van de verzoening in 
samengebald is. De woorden uit het formu-
lier zeggen het heel treffend: ‘Ik voor u daar 

u anders de eeuwige dood moet sterven!’ Hoe 
diep, rijk en troostvol is het moment niet als 
de woorden worden uitgesproken: ‘Neemt 
eet’…, en ‘Drinkt allen daar uit’ en dan ’gebro-
ken, vergoten tot een volkomen verzoening 
van al onze zonden’. Juist dat gezamenlijke 
moment – door het gelijktijdig eten van het 
brood en het drinken van de wijn en daar-
door de gemeenschap oefenen met Christus 
- kwam nu heel nadrukkelijk naar voren. Dat 
is immers de kern van het Avondmaal. Som-
migen hebben ook opgemerkt dat ik bij elke 
bediening een stukje brood en een beetje 
wijn tot mij heb genomen. Normaal doe ik 
dat niet en het is ook niet nodig. Juist deze 
keer heb ik het wel gedaan, om de geza-
menlijkheid, gelijktijdigheid en de eenheid 
van het moment te benadrukken. Zodat ie-
dereen zou weten wat de bedoeling was.            

Met hartelijk groet,
fam. ds. W. Schinkelshoek

Weer verder opstarten 
De scholen zijn weer begonnen, de va-
kanties zijn voor de meesten voorbij. We 
hopen dat u een periode van rust en be-
zinning heeft mogen ervaren. Thuis of in 
een andere omgeving. Sinds 1 juli kunnen 
we weer naar de kerk komen en worden 
de sacramenten in de gemeente bediend. 
Zondag 13 september mochten we een ze-
gen vragen over de opening van het zgn. 
‘winterwerk’. Dat betekent dat de clubs, 
de verenigingen en andere gemeentelijke 
activiteiten weer kunnen opstarten dit sei-
zoen. Uiteraard allemaal nog binnen de 

corona-richtlijnen, maar er is alle reden tot 
dankbaarheid dat de verkondiging van het 
Woord en het gemeentelijke leven weer 
zijn voortgang mag hebben. 

Huisbezoeken 
Ook de huisbezoeken zullen weer opge-
start worden. Als kerkenraad zien we daar 
naar uit! We proberen de draad van voor 
de corona-crisis weer op te pakken. Als 
u benaderd wordt voor een huisbezoek, 
vragen we u vooraf of u het bezoek wenst 
en daarmee instemt. Uiteraard wordt er 
tijdens het bezoek anderhalve meter af-
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Pastoraat

stand gehouden. De ambtsdragers zullen 
hun handen desinfecteren, zowel voor als 
na het bezoek. Al u hier nog vragen over 
heeft, stel ze gerust of bel uw wijkouder-
ling. 

Voor alle activiteiten geldt dat de zegen 
van de Heere onmisbaar is. Zonder Hem 
kunnen we niets doen! (Johannes 15:5) La-
ten we Hem er in verwachting en afhanke-
lijkheid om bidden!

Gebed kan een kruis lichter voor ons maken, hoe zwaar het ook is. Gebed kan ons Hem doen zien, 

Die ons zal helpen een kruis te dragen. Gebed kan een deur openen als onze weg afgesloten is. 

Het kan ons tot Hem brengen, Die zal zeggen: "Dit is de weg". Gebed kan verlichting betekenen 

als zij, die wij zeer liefhebben, van ons worden weggenomen en de wereld leger voor ons schijnt. 

Gebed kan ons tot Hem brengen, Die de leegte in onze harten kan vullen en tot de golven kan 

zeggen: "Wees stil". Gebed kan een straal van hoop geven als onze aardse voorspoed schijnt te 

verdampen. Door het gebed komt Hij tot ons en zegt: "Ik zal u niet begeven of verlaten".

J.C. Ryle

7



Uit de gemeente

Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 oktober Lidmatenkring
2 oktober JV +16
5 oktober Catechisatie gezamenlijke opening
6 oktober Informatieavond belijdeniscatechisatie
7 oktober Kinderclub
8 oktober Gemeenteavond
9 oktober JV -16
10 oktober Gebedskring
12 oktober Catechisatie
14 oktober Ouderenmiddag
15 oktober Jonge lidmatenkring
16 oktober JV +16
17 oktober Mountainbiken
24 oktober Gebedskring
26 oktober Catechisatie
27, 28 oktober Vrouwenvereniging
30 oktober Activiteitenavond beide JV’s
31 oktober Hervormingsavond Oude Kerk Ede

Oppasrooster 
4 oktober  Mw. H. van de Pol, Mw. M. Duifhuizen 

Rebecca Adam (reserve: Hadassa Adam) 
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Diaconie

11 oktober  Mw. C. Huttinga, Mw. J. (Jeannette) van der Vliet 
Marieke van Leeuwen (reserve: Charlotte Pluimers) 

18 oktober  Mw. D. Vroegindeweij, Mw. M. van de Kamp 
Anke van der Vliet (reserve: Ellen van der Vliet) 

25 oktober  Mw. H. Jansen, Mw. H. Kortenhoff 
Geanne Visser (reserve: Ellen Visser) 

1 november  Mw. S. van Harten, Mw. W. Oostrom 
Liselotte van der Sluijs (reserve: Carolien Visser)
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Collectebestemmingen 
Op 4 oktober is er de jaarlijks terugkerende 
Israëlzondag. Ook Israël heeft te kampen 
met corona en beleeft inmiddels al een 
tweede coronagolf. Zoals u wellicht gele-
zen heeft is er met andere kerken in Ne-
derland het Noodfonds Israël opgericht, 
om via lokale kerkelijke gemeenten in 
Israël, in de grootste nood te kunnen voor-
zien. De commissie Israël van de Hersteld 
Hervormde Kerk levert intussen alweer 
een paar jaar haar bijdrage aan verschil-
lende projecten. Naast het inloophuis en 
de kleine huisgemeente in Dimona is er 
nu ook vanuit deze kleine gemeente hulp 
aan verslaafden, kleinschalig maar effec-
tief. Het vrijwilligersproject door jongeren 
uit onze gemeenten wordt uitgebreid. 
Naast het werk bij Aleh (gehandicapten-
zorg) zullen ook vrijwilligers worden 
ingezet in verpleeghuis Beith Juliana in 
Herzeliya en een ziekenhuisje in Nazareth. 
Het is mooi om te horen dat men erg blij is 
met de jongeren uit Nederland en dat de 
jongeren het verrijkend vinden om daar 
te mogen werken. Daarnaast blijven we 
deelnemen in de ondersteuning aan Red 
Carpet (hulp aan prostituees), lectuurwerk 
en voorlichting aan onze gemeenten. 
Ondanks de beperkingen van de laatste 
maanden kon het meeste werk doorgaan 
en vragen we ook nu weer uw gebed en 
(financiële) steun. Meer informatie op de 
nieuwe website hhk.nl/israel van de com-
missie Israël. 

Op zondag 11 oktober is de diaconale col-
lecte bestemd voor het Noodhulp- en 
Rampenfonds van de Generale Diaconale 
Commissie (GDC) van de Hersteld Her-
vormde Kerk. Uit dit fonds wordt van tijd 
tot tijd steun geboden aan mensen el-
ders in de wereld, die met een ramp of 
noodsituatie te maken krijgen. Vorig jaar 
werden bijvoorbeeld water en sanitaire 
voorzieningen bekostigd voor inwoners 
van Venezuela die naar Colombia zijn ge-
vlucht. 
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 blij-
ven zetten. Laten we ook nu van onze over-
vloed 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, Wage-
ningen 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.

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.
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Kerkvoogdij

Wat proberen wij vaak het kruis dat de Heere ons gegeven heeft, kleiner te maken en er iets af 

te halen, zodat het lichter en gemakkelijker wordt. Dat deed Jezus niet. Hij droeg Zijn kruis. En 

aan het kruis herkent Hij degenen die Hem navolgen. Als u nu steeds weer een stukje van uw 

kruis afsnijdt, dan houdt u er immers tenslotte niets meer van over, maar houdt u ook niets van 

uw Heiland over. U zegt: ‘die en die moet het huis uit; hij vergalt ons leven!’ Wat is dat anders 

dan het kruis kleiner maken? U trekt zich terug want men begrijpt u niet, naar u zegt! Wat is dat 

anders dan het kruis kleiner maken? Wring u niet los uit de ruwe handen. God gebruikt die ruwe 

handen om ons volmaakt en schoon te maken.

Georg Steinberger, uit: Het Lam volgen
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Activiteitencommissie

Zendingsbus
Via de kerkvoogdij kunt u ook uw gaven 
geven voor de zendingsbus. Op deze wijze 
heeft de zendingsbus in augustus € 102,50 
opgebracht. De opbrengst komt ten goede 
van Wycliffe, voor het vertaalwerk door de 
familie Karels.

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 
november. Komt u ook helpen met allerlei 
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 welkom!  
Voor vragen kunt u terecht bij dhr. D.J. van 
Leeuwen, 0318 56 15 49.

Mountainbiken 
Afgelopen juli heeft een groep man-
nen een mountainbiketocht gemaakt en 
afgaand op de reacties was dit een ge-
slaagde activiteit. Daarom wordt er op 17 
oktober opnieuw een mountainbiketocht 
georganiseerd. Deze keer is de tocht niet 
alleen voor mannen, maar zijn ook vrou-
wen uitgenodigd om deel te nemen! Om 
12.45 uur verzamelen we bij de kerk, om 
13.00 uur gaan we vertrekken. Kosten voor 
deelname zijn 5 euro per persoon. Mocht 
u geen mountainbike hebben, kunt u dit
aangeven bij de aanmelding en kunt u op
die manier een fiets huren. Het aanmeld-
formulier en ook verdere informatie kunt u 
vinden op de website. 

Walking dinner 
Helaas kan het stamppotbuffet niet op de 
gebruikelijke manier doorgaan. En omdat 
het toch allemaal anders zal zijn hebben 
we er een originele twist aan gegeven: 
een walking dinner! Deze zal plaatsvin-
den op zaterdag 7 november en iedereen 
is van harte uitgenodigd. Het walking din-
ner is een mooie gelegenheid om elkaar 
weer te ontmoeten, te spreken en het 

gezellig te hebben. We zien uit naar uw 
komst! U kunt op 2 manieren deelnemen 
aan het walking dinner: als eter of als 
gastheer of -vrouw. Als eter/gast krijgt u 
na aanmelden 3 locaties waar u per lo-
catie een gang van het 3-gangenmenu 
kunt nuttigen. Als gastheer of -vrouw 
kookt u een 3-gangenmenu en krijgt u 
bij elke gang andere gasten op bezoek. 
Om het uzelf makkelijk te maken, houd 
de gerechtjes simpel! De focus ligt op het 
samenzijn. De groepjes gasten zullen uit 
max. 6 mensen bestaan vanwege de coro-
namaatregelen. Mocht u minder mensen 
kunnen ontvangen kunt u zelf ook een 
maximum aangeven. 

Het walking dinner begint om 16.30 uur en 
elke gang zal anderhalf uur duren: 16.30 
uur locatie 1, 18.00 uur locatie 2, 19.30 
uur locatie 3. Samengevat is dit hoe het 
walking dinner eruit zal zien. Voor verdere 
en uitgebreide informatie verwijzen we u 
naar de eerder gekregen mail. 

Oproep voorlezer 
Er zijn enthousiaste reacties binnengeko-
men naar aanleiding van het voorgelezen 
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Zending en Evangelisatie

en digitaal uitgezonden boek, ‘De Schuil-
plaats’ van Corrie ten Boom. Voor het nieu-
we winterseizoen is er daarom een voor-
lezer (m/v) gevraagd die een boek (naar 

keuze, wel in overleg) zou willen voorle-
zen dat op dezelfde manier kan worden 
uitgezonden. Bij interesse kun jij of kunt u 
mailen naar actie@hhgede.nl

Schatzoekersclub
Lang bleef het onzeker of de Open Lucht 
Club dit jaar wel door kon gaan, maar uitein-
delijk stonden alle seinen toch op groen en 
hoefden we ons alleen nog maar zorgen te 
maken over het weer. Dat zag er aanvanke-
lijk niet zo mooi uit, maar hoewel we er elke 
dag wel een beetje zorgen om hadden viel 
het in de praktijk mee. Op vrijdag passeerde 
er rakelings een onweersbui en begon het 
pas 10 minuten nadat we klaar waren en 
alles hadden ingepakt goed te regenen! Op 
de eerste dag, toen het buiten best nat was, 
mochten we 32 kinderen ontvangen. Ge-
weldig! We hadden gewoon ruimtegebrek!

We hebben vier Bijbelverhalen verteld: De 
genezing van de verlamde man, de storm 
op het meer (het waaide toen ook erg hard 
rond de tent...), de knecht van de Romeinse 
hoofdman en de barmhartige Samaritaan.

Eén meisje uit een gebroken gezin vertel-
de dat haar papa niet zoveel om haar gaf, 
en dat ze ook voor hem bad. Maar ze was 
bang dat God misschien vond dat ze niet op 
de goede manier bad... Een bijzonder mo-
ment om dan te mogen vertellen hoe God 
als Vader is.

Inmiddels hebben we ook de eerste ‘norma-
le’ Schatzoekersclub weer achter de rug. We 

waren erg blij dat twee jongens die we voor 
het eerst zagen op de OLC nu ook op de club 
kwamen! Er is verteld over koning Achab die 
een wijngaard inpikte van Naboth, een ver-
haal met een bijzonder slot waar Gods lank-
moedigheid wel héél duidelijk naar voren 
komt. Maar het is ook een moeilijk verhaal, 
één van de kinderen vroeg of het wel eerlijk 
was dat ook Achabs kinderen zouden wor-
den gedood omdat hun vader slechte din-
gen had gedaan. We hopen en bidden dat 
ons onderwijs een evenwichtig beeld van 
God schept bij de kinderen.

Omdat we wat minder medewerkers heb-
ben op het moment draaien we voorlopig 
met drie in plaats van vier medewerkers. 
Om alle kinderen de aandacht te geven die 
ze nodig hebben, zou het fijn zijn als we 
ons team kunnen uitbreiden. Misschien dat 
dit verhaal jouw/uw hart heeft geraakt?

Dankpunten:
•  Dat de OLC tóch door kon gaan en

zoveel kinderen trok
•  Voor de nieuwe kinderen op de

Schatzoekersclub

Gebedspunten:
•  Voor de kinderen, die stuk voor

stuk een eigen rugzak hebben
•  Voor nieuwe medewerkers
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Verenigingen en Kringen

Catechese 
Op maandag 5 oktober hebben we onze 
eerste gezamenlijke avond van dit nieuwe 
catechisatieseizoen. We beginnen om 19.00 
uur en alle jongeren worden van harte uit-
genodigd. We zullen deze avond met elkaar 
stilstaan bij een gedeelte uit Gods Woord 
waarna we met elkaar enkele vragen zullen 
bespreken. Aansluitend zullen we de wijze 
van catechiseren van dit seizoen toelichten. 
Het zal op een andere manier plaatsvinden 
in verband met de maatregelen die we 
hebben moeten nemen. De avond zal du-
ren tot ongeveer 19.45 uur. We hopen op 
een goede en bovenal gezegend seizoen 
waarin de Heere Zijn zegen mag geven aan 
al de jongeren van onze gemeente. Opdat 
de avonden mogen zijn tot Zijn eer en tot 
zaligheid van de gemeenteleden.

Dit worden voorlopig de nieuwe regels. 
Lees ze rustig door en hou je er ook aan.  

1)  De catechisatielessen zullen in 
gezamenlijkheid door mij en dhr. 
L. Soeters worden gegeven.

2)   De jongeren zitten – op gepaste 
afstand – in de kerkzaal. Minimaal 
één stoel ertussen. 

3)   Tussen de groepen is ca. 15 mi-
nuten tijd genomen, zodat er zo 
weinig mogelijk contact is bij het 
komen en gaan van de jongeren 
uit de verschillende groepen. Om-
dat we wat meer tijd vragen bij 
het wisselen van de groepen om 
weg te gaan, zijn de lessen wat 
korter geworden.

4)   De verdeling is als volgt:
a)   De jongeren van 12 en 13 jaar:  

18.30 – 19.00 uur
b)   De jongeren van 14 en 15 jaar:  

19.15 – 19.45 uur
c)   De jongeren van 16 en 17 jaar:            

20.00 – 20.30 uur
d)   De jongeren van 18 jaar en ouder:  

20.45 – 21.30 uur
5)   We gebruiken dit seizoen voor 

alle jongeren het boekje deel B. 
Voor de jongeren van 18 jaar en 
ouder zullen we, naast het be-
staande materiaal, ook themati-
sche onderwerpen behandelen. 
We vragen van deze jongeren hun 
thema op te geven, zodat we er-
over door kunnen praten. 

6)  We zingen dit seizoen nog niet. 
7)   Neem het boekje van vorig jaar 

mee en lever het in. 
8)   Voor eventuele vragen kunt u/jij 

contact opnemen met één van bo-
venstaande catechiseermeesters.

Lidmatenkring 
Donderdagavond 1 oktober, 19.30 uur is 
er de lidmatenkring. Deze bestaat uit een 
trouwe groep die meedoet. Toch kunnen 
er nog makkelijk gemeenteleden bij. En 
waarom niet? Het vergroot je kennis m.b.t. 
het Woord van de levende God. Aan de 
hand van vragen verwerk je met elkaar, de 
geboden stof. We vervolgen onze reis door 
de Efezebrief en beginnen met het laatste 
hoofdstuk. We komen samen in de kerkzaal 
en na de verhandeling gaan we in groep-
jes uit elkaar en bespreken we de vragen. 
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De groepjes zullen verspreid in de kerkzaal 
zitten. We doen geen plenaire bespreking. 
De groepjes gaan een voor een, na de ge-
zamenlijk sluiting, naar huis.  Welkom.  

Jonge lidmatenkring
Donderdagavond 15 oktober, 20.00 uur is 
er de jonge lidmatenkring. Deze is bedoeld 
voor jonge mensen die niet zo lang gele-
den belijdenis van het geloof hebben afge-
legd. Om na een paar jaar verder te gaan op 
de lidmatenkring. Dat gebeurt in de prak-
tijk echter maar heel weinig. Terwijl het 
goed en nuttig is, als jong en oud, elkaar 
samen ontmoeten rondom het geopende 
Woord van God. Als je niet meer naar de 
jonge lidmatenkring gaat, kom dan naar de 
lidmatenkring. Op de laatste jonge lidma-
tenkring, die we op 26 maart digitaal heb-
ben gedaan, hebben we hoofdstuk 18 van 
het boekje van dr. van Kooten, ‘Welkom in 
de strijd’ behandeld. Nu dus hoofdstuk 19, 
we lezen dit hoofdstuk gezamenlijk met 
elkaar en bespreken deze en eventuele an-
dere vragen. Ook deze bijeenkomst zal in 
de kerkzaal plaats vinden. Welkom! 

Belijdeniscatechese
Het loopt nog niet storm met de aanmeldin-
gen. Jongeren van rond de 20 jaar, waar blij-
ven jullie? Ook van ouderen, die in hun le-
ven nog nooit belijdenis hebben afgelegd, 
om welke reden dan, hoor ik maar weinig. 
Waarom? Is er geen begeerte, is er geen ver-
langen? Kies toch heden, wie je dienen zult! 
Duik toch niet weg met allerlei eigenge-
maakte redeneringen. Laat alle gemakzucht 
varen. Het is een opdracht! Meld je aan! 

Het kan zijn dat je het nog niet weet, je 
twijfelt en je hebt veel vragen, loop dan 

gewoon mee en doe mee. Misschien komt 
er duidelijkheid voor je. 

Dinsdag 6 oktober, om 20.00 uur, is er een 
informatie, c.q. open avond over het doen 
van belijdenis. We denken na over het doen 
van belijdenis en eventueel allerlei andere 
vragen die jij/u hebt. We doen dit i.v.m. co-
rona in de oppasruimte van de kerk. 

PS: Ook degene die in het verleden belijde-
nis hebben gedaan en deze lessen willen 
volgen, misschien omdat ze nog vol met 
diverse vragen zitten, of om een andere re-
den zijn welkom op deze avond(en). 

Ouderenmiddag 
Ouderenmiddagen invullen is nu lastig. 
In de gewone situatie nodigen wij een 
spreker uit. Maar diverse sprekers zeggen 
af i.v.m. het virus. De afgelopen keer heb-
ben we Netty Slotegraaf bereid gevonden 
om wat van haar prachtige foto’s te laten 
zien. Er was veel herkenning op de foto’s 
bij diverse gemeenteleden uit Ede en Ben-
nekom. Door omstandigheden moest het 
op een morgen. De volgende keer is 14 
oktober om 14.30 uur. Hoe we deze in 
gaan vullen weten nu nog niet. U hoort er 
nog wel meer van. Het afgelopen half jaar 
kon u thuis meekijken en -luisteren, omdat 
degenen die het camerawerk verzorgen, 
thuis waren door het coronavirus. Maar die 
werken nu weer. Dus thuis meekijken zal 
dit winterseizoen niet zo vaak meer moge-
lijk zijn. Een mooi argument om deze mid-
dagen te bezoeken.    

Vrouwenvereniging
Onze eerste bijeenkomst ligt nog in het ver-
schiet tijdens het schrijven van dit stukje. 
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De tweede meeting in oktober zal op de 
27ste en de 28ste zijn. 

•  Dinsdagochtend 27 oktober: van-
af 9.00 uur inloop, start 9.30 uur.
Er is kinderoppas aanwezig.

•  Woensdagavond 28 oktober: van-
af 19.30 uur inloop, start 19.45
uur. Wees welkom, we hebben u/
jullie er graag bij en we verlangen 
ernaar meer te leren van God en
elkaar te ontmoeten.

Zusterlijke groet, mw. Buitink, Henriette, 
Hermien en Hannie

Kinderclub 
Wat was het gezellig afgelopen zaterdag! 
Fijn dat we met zoveel kinderen bij elkaar 
waren. Lekker sportief bezig geweest op je 
step, skeelers of je fiets. Midgetgolfen had-
den veel van jullie misschien nog nooit ge-
daan. Best lastig hè, om dat balletje in een 
gaatje te krijgen.

We hopen dat jullie er op de volgende club-
middag, 7 oktober, allemaal weer zullen 
zijn. We beginnen om 2 uur. Zoals je weet 
gaat het over ‘Water’. Het gaat over de doop 
van de Heere Jezus. En kennen jullie de 
tekst al uit je hoofd: ‘Zo iemand dorst heeft, 
die kome tot Mij en drinke’? We hebben er 
als juffen allemaal weer zin in. Tot gauw!

Jeugdverenigingen
JV is weer begonnen! Wat hebben we hier 
lang naar uitgekeken, dat we weer met de 
JV konden starten! Voor de vakantie heb-
ben we nog een leuke dag gehad met de JV 
bij het Wekeromse Zand, met een mobiele 
frietkraam die flink had ingeslagen.

Op het Wekeromse Zand hebben we twee 
dingen bekend gemaakt over het nieuwe 
seizoen. Gerrit Vink neemt helaas af-
scheid van de JV-leiding. Gerhard Jansen 
heeft inmiddels zijn plek ingenomen en 
we zijn heel blij dat hij ons team komt 
versterken.

Daarnaast was het thema van de slotdag 
op het Wekeromse Zand ‘Kom in Bewe-
ging’ omdat we net een periode van stren-
ge lockdown achter de rug hadden. Jullie 
weten inmiddels wel dat we daar elke JV-
er een stel ‘sneaker’sokken hebben uitge-
deeld als presentje dat met het thema te 
maken heeft. Met dit thema keken we al 
uit naar het jaarthema van komend jaar. 
Het jaarthema is ‘IN BEWEGING’. Zowel op 
de +16 als op de -16 zullen we op verschil-
lende manieren nadenken over dit thema. 
We proberen nu al enkele boeiende spre-
kers vast te leggen voor de sprekersavon-
den. Wie dat zijn, houden we nog even 
geheim.

Nu de startdag ook alweer achter ons ligt, 
zijn we met de echte JV-avonden begon-
nen. Komen jullie allemaal weer? 

Data in oktober:
02-10 JV +16
09-10  JV -16
16-10  JV +16
23-10 herfstvakantie
30-10  Activiteitenavond +16 en -16 samen

Hartelijke groet: Arja, Ernst, Gerben, Gerhard, 
Henry, Jeannette 
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Puzzelhoekje

Ha meiden en jongens,
Jullie zingen vast allemaal veel psalmen, 
sowieso in de kerk zingen we elke week 
psalmen. Door muziek te maken en te 
zingen kun je de Heere prijzen, dit kun 
je ook op de kleurplaat zien. Maar er zijn 
niet alleen maar psalmen om te zingen, 
maar ook om te lezen. Dat noem je de 
onberijmde psalmen. Hieronder kun je 
zo’n onberijmde psalm vinden. Alleen bij 

deze psalm zijn alle klinkers weggevallen. 
Gaat het jou lukken om de woorden op te 
schrijven? Als het niet lukt kun je altijd in 
de Bijbel opzoeken welke psalm het is. Het 
is namelijk de kortste psalm in de Bijbel.  
Deze keer mag je ook de oplossing van 
de puzzel en de kleurplaat opsturen naar 
Veldhuizerbrink 4, 6712 BZ, Ede of mailen 
naar puzzelhoekje@hhgede.nl 

Groetjes, Christien
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Kleurplaat
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Verhaal

Overige berichten

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

De tevreden dominee
Er was eens een dominee die een moeilijk 
leven had, maar nooit klaagde. Hij was te-
vreden en opgewekt. Een vriend vroeg: 
“Wat is je geheim? Waarom ben je zo blij?”  
“Ik gebruik mijn ogen goed,” was het ant-
woord van de dominee. De vriend snapte 
dat niet, dus de dominee legde uit: “Als ik 
een nieuwe dag begin, of een moeilijke 
opgave voor me heb, kijk ik eerst naar de 
hemel. Dan weet ik weer dat ik op aarde 
ben om God te loven en te prijzen. Ik bid 
en vraag of Hij mijn zonden wil wegwas-
sen door het bloed van Jezus Christus, door 

Zijn genade en Heilige Geest. Ik vraag of ik 
Hem mag dienen met wat ik doe. Dan kijk 
ik naar de aarde, en denk: Wat een klein 
plekje zal ik maar nodig hebben als ik ge-
storven ben en begraven wordt. Dan kijk ik 
om me heen, en zie ik hoeveel mensen er 
veel meer reden hebben om ongelukkig te 
zijn dan ik. Ik denk aan Hebreeën 13 : 5 en 
6:  “Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en 
weest vergenoegd met het tegenwoordige; 
want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven 
en Ik al u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig 
durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en 
ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.”

Vraag: Ben jij tevreden en opgewekt?
Bijbellezen: 1 Timotheüs 6 : 6; Filippensen 
2 : 14; Spreuken 15 : 16.

Corona-team
Al een poosje vinden de kerkdiensten plaats in aangepaste vorm, aan de hand van een 
protocol.

Hartelijk dank voor uw medewerking hierin. Ook het winterwerk zal de komende 
maanden in aangepaste vorm plaats vinden. We zijn dankbaar dat dit mogelijk is. Mocht 
u positief getest zijn, wilt u ons dat laten weten? Uiteraard maken wij uw naam niet be-
kend. Het aantal besmette mensen kan van invloed zijn op de manier hoe wij invulling
geven aan onze erediensten en winterwerk.

Heeft u vragen/opmerkingen, schroom niet om contact op te nemen met iemand van 
het Corona-team:

Ds. W. Schinkelshoek, J. Karels, A. Methorst, H. Aalbers, C. Schipper, D.J. van Leeuwen. 
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Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen
actie@hhgede.nl redactiekerkbode@hhgede.nl
avg@hhgede.nl scriba@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl vertrouwenspersoon@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
puzzelhoekje@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 25 oktober. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 15 oktober 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.

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).
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Gedicht

Jezus Zaligmaker

Nergens heeft een naam op aarde

zulk een diepe, rijke waarde

als des Heilands dierb’re Naam.

Mogen vele namen blinken,

eenmaal zal voorgoed verzinken

aller mensen roem en faam.

Christus’ Naam zal niet verdwijnen;

stralend zal hij blijven schijnen,

schitt’rend tot in eeuwigheid.

“Jezus”, Redder van de zonden.

Hebt u al de rust gevonden,

’t leven door Zijn dood bereid?

Haast u nog naar deze Koning,

dan ontvangt u in Zijn woning

straks een plaats in heerlijkheid.

M.A. Groeneweg-de Reuver
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Passend Drukwerk in elke kleur



Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

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