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Meditatie

Jullie moeten intussen de woorden die 
ik gesproken heb, vasthouden en mij bij-
staan in de strijd. Jullie moeten aantrek-
kingskracht op hen uitoefenen door jullie 
levensstijl en hen zo veranderen. Ik zeg al-
tijd: wie een verheven levenswijze onder-
wijst, moet deze allereerst onderwijzen 
door middel van zijn eigen leven en voor 
zijn leerlingen een bron van aantrekkings-
kracht zijn.

Laten wij dus mensen worden die grote 
aantrekkingskracht bezitten; laten wij de 
Grieken/heidenen gunstig stemmen je-
gens ons. Dit zal gebeuren als we bereid 
zijn geen kwaad te doen, maar juist kwaad 
te ondergaan. Zien we niet bij kleine kin-
deren dat ze, wanneer ze door hun vader 
gedragen worden, harde klappen op zijn 
wangen geven? De vader staat dan vrije-
lijk toe dat het kind zijn woede uitleeft en 
wanneer hij ziet dat de boosheid is gewe-
ken, klaart zijn gezicht op.

Laten ook wij zo te werk gaan en praten 
tegen de Grieken zoals vaders tegen hun 
kinderen. Want alle Grieken zijn kinde-
ren. Sommigen uit hun midden hebben 
dit zelf gezegd: ‘Zij blijven altijd kinderen 
en geen Griek is een oude man.’ Kinderen 
bekommeren zich nooit om iets nuttigs en 

zo willen ook de Grieken altijd spelen en 
op de grond liggen, kruipend en rollend. 
Wanneer wij over belangrijke zaken pra-
ten, horen kinderen meestal niets van wat 
gezegd is. Ze zitten de hele tijd maar te la-
chen. Zo ook de Grieken: wanneer wij pra-
ten over het Koninkrijk, lachen zij. Zoals er 
altijd veel spuug uit de mond van kinderen 
loopt en hun eten en drinken vies maakt, zo 
leiden de woorden die uit de mond van de 
Grieken stromen, tot verspilling en viezig-
heid. Als je kinderen het voedsel geeft dat 
ze nodig hebben, zitten ze je de hele tijd te 
sarren met hun gescheld. En men moet dat 
dan maar verdragen.

Meestal als kinderen een dief het huis zien 
binnenkomen die de huisraad wil meene-
men, laten zij het niet alleen na om zich 
te verzetten, maar lachen zij zelfs tegen 
de belager. Maar als je een mandje, ratels 
of ander speelgoed afpakt, jammeren ze 
luid, zijn vervelend, trekken van alles stuk 
en stampen op de grond. Zo zijn de hei-
denen ook. Als zij zien dat de duivel alle 
voorvaderlijke bezittingen en wat nodig is 
voor hun levensonderhoud, ontvreemdt, 
lachen zij en rennen naar hem toe als naar 
een vriend. Maar als iemand hun eigendom 
wegneemt, hun rijkdom of iets kinderlijks, 
dan jammeren zij en trekken dingen stuk. 

De dwaasheid van het kruis 

“Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde” 
1 Korintiërs 1: 23a   
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Kerkdiensten

En zoals kinderen zomaar in hun blootje 
rondlopen zonder te blozen, zo rollebollen 
de Grieken met prostituees en echtbrekers. 
Zo laten zij de wetten van de natuur in alle 
naaktheid zien, bedrijven zij overspel en 
zijn niet van plan daarmee op te houden.

Jullie hebben luid geapplaudisseerd en in-
stemming betuigd, maar jullie moeten je 
na het applaus flink inspannen, zodat die 
dingen niet over jullie gezegd zullen wor-
den. Daarom spoor ik jullie allemaal aan 
om moedige mannen te worden. Want hoe 
kunnen wij anderen leren zulke mannen 

te zijn, als we zelf nog kinderen zijn? Hoe 
kunnen wij hen dan weerhouden van kin-
derlijke domheid? Laten wij dus mannen 
worden, moedig en volwassen, opdat wij 
de volheid van de volwassenheid berei-
ken, zoals die door Christus is bepaald, en 
de goede dingen die ons te wachten staan, 
ontvangen. Door de genade en liefde van 
onze Heere Jezus Christus: door Hem en 
met Hem zij aan de Vader en de Heilige 
Geest heerlijkheid en kracht en eer, nu en 
immer, en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.

Dit is het achtste en laatste gedeelte, uit een preek van Johannes Chrysostomus. Johannes Chry-
sostomus wordt over het algemeen gezien als een van de grootste predikers van het Grieks spre-
kende 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.     

Vrijdag 2 april 10.00 uur Ds. P.D. v.d. Boogaard (Ederveen)
(Goede Vrijdag) 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek 

1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 4 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
(1e paasdag) 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1e collecte MAF - fam. de Bruijn
2e collecte Opleiding predikanten
3e collecte Kerk en pastorie
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Uit de pastorie

Maandag 5 april 10.00 uur Kand. V.S. v.d. Meer (Oud Alblas)
(2e paasdag) 1e collecte Diaconie

2e collecte Opleiding predikanten
3e collecte Kerk en pastorie 

Zondag 11 april 10.00 uur Kand. D.A. Pater (Veenendaal)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Evangelisatiewerk
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 18 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
18.30 uur Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 25 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Doopdienst)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Dank
Mede namens mijn vrouw heel hartelijk be-
dankt voor de felicitaties voor ons 40-jarig 
huwelijksjubileum. Felicitaties in de vorm 
van persoonlijke wensen, kaarten, appjes, 
e-mails, bossen met bloemen, cadeaukaar-
ten en bonnen. Het was overweldigend!
Nogmaals heel hartelijk bedankt. 

Bevestigingsdienst
Op zaterdagmorgen 20 maart is kandidaat 

L.G. de Deugd als predikant bevestigd in
de Hersteld Hervormde gemeente van Elst
(Gelderland). Ds. W. M. van der Linden uit
Grafhorst-IJsselmuiden heeft hem in het
ambt bevestigd. Ik was uitgenodigd om
mee te doen met de handoplegging en heb 
uiteraard aan die vraag voldaan. De woor-
den van Paulus uit 1 Korinthe 2 vs. 1 en 2 heb 
ik hem meegegeven.  De gemeente van Elst 
is verblijd om na het vertrek van ds. W. J. van 
den Brink weer een eigen predikant in hun
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midden te hebben. Kandidaat de Deugd is 
een aantal jaren ouderling geweest in de 
HHG te Stellendam (Goeree-Overflakkee). 
Daar heb ik hem ontmoet en met hem ge-
sproken als ik er een preekbeurt vervulde. 
Wij wensen hem Gods zegen toe in het 
werk in de gemeente en bidden om een 
rijke vrucht op zijn bediening; dat het is tot 
uitbreiding van Gods Koninkrijk.   

Andrew Gray en zijn prediking 
In mijn verzameling van collegedictaten 
kwam ik een artikel tegen van prof. dr. A. de 
Reuver over Andrew Gray en zijn prediking.

Andrew Gray is een naam geweest die in 
bevindelijke kring geliefd was. In de gloed-
volle prediking van deze zo jong overleden 
Godsgezant - hij werd maar 22 jaar - klon-
ken bevrijdende klanken, met name voor 
hen die hunkerden naar verzoening met 
God maar die de weg naar Christus door 
allerlei slagbomen geblokkeerd zagen. In 
deze preken werden barricades geslecht 
en werd de weg geëffend. Dit gaf toenter-
tijd de prediking van Schotten als Gray en 
de Erskines een extra actualiteit.

Nu kan men zich afvragen of die relevantie 
in onze tijd nog dezelfde is. Lijkt het geloof 
in Christus voor velen niet iets vanzelfspre-
kends en is het verlangen naar verzoening 
met God vaak geen gepasseerd station, 
omdat men al ’gearriveerd’ is? Zit men niet 
veeleer verlegen om zogenoemde prak-
tische preken waarmee je in het dagelijks 
leven wat ‘kunt’? Mocht dit vermoeden juist 
zijn, dan zou de conclusie kunnen zijn dat 
Grays preken hun tijd hebben gehad. Maar 
die conclusie zou voorbarig zijn. Het bij-
zondere van deze preken is namelijk dat ze 

niet alleen voor de zoekers maar ook voor 
de gearriveerden een heldere boodschap 
bevatten. De laatstgenoemde categorie 
wordt drastisch uit de droom geholpen. 
Genade is voor Gray weliswaar voluit ge-
nade om niet, maar allesbehalve vanzelf-
sprekend. Genade is en blijft een compleet 
wonder, omdat ze bewezen wordt aan 
doodschuldigen. God vergeeft royaal en 
onvoorwaardelijk, maar niet achter onze 
rug om. Gray wist en preekte - geheel in 
het spoor van de reformatoren - dat de 
vrijspraak van het Evangelie steevast op - 
klinkt tegen de aanklacht van de wet. Vrije 
genade is wel kosteloos, maar nooit goed-
koop. Opdat genade volstrekt als genade 
erkend zal zijn, brengt de Heilige Geest ons 
in het Woord bij ondervinding aan de weet 
hoezeer wij het tegendeel verdiend heb-
ben. Vandaar die ontmaskerende passages 
in Grays preken, waarin hij uitvoerig en 
concreet het zelfbedrog van de eigenwaan 
aan de kaak stelt.

Nederigheid
Sommigen van u, zegt Gray, gaan tot Chris-
tus voordat ze ooit tot Mozes zijn gegaan. 
‘Hebt u ooit bevend aan de voet van de Sinaï 
gestaan en uitgeroepen: Ik ben verloren? Er 
zijn lieden die de belofte van het Evange-
lie omarmen zonder de bedreigingen van 
de wet te geloven.’ Maar zo werkt dat niet, 
zegt Gray. Wie door God wordt opgericht, 
brengt Hij altijd aan de grond, in de diepte 
van de nederigheid. Maar hoe jong Gray ook 
was, als een geboren pastoraal psycholoog 
ontging het hem niet dat deze nederigheid 
een mens juist hoogmoedig kan maken. 
Alsof de verootmoediging een prestatie 
was en er iets verdienstelijks in zou liggen! 
Wie echt vernederd is, zal volgens Gray juist 
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in dit niets zijn voor God werkelijk niets zijn. 
En precies dit niets zijn vormt de keerzijde 
van algehele genade. Wat Gray echter voor-
al typeert, is dat deze scherp ontdekkende 
passages niet fungeren als schrikdraad 
rond het Evangelie, maar veeleer als een 
wekroep om als een smekeling tot Chris-
tus te gaan. Hoe onmisbaar de ontdekking 
aan de zonde ook is, ze vormt geen voor-
waarde die als bijdrage onzerzijds aan het 
geloof vooraf zou moeten gaan, maar juist 
een onlosmakelijk onderdeel ervan. Alleen 
het geloof brengt ons de zondeschuld aan 
de weet. Hoe zou een mens ooit zijn zonde 
erkennen en zijn schuld voor God beken-
nen, zonder het ontdekkend Woord in boet-
vaardig geloof te aanvaarden? Zo vlucht het 
geloof, met achterlating van alle eigenge-
rechtigheid, naar de Schuilplaats. Eens en 
telkens weer. Ook het verzekerde geloof 
blijft toevluchtnemend van aard.

Remedie
De diagnose is bij Gray onafscheidelijk met 
de remedie verbonden. Naar mijn overtui-
ging is Gray het meest in zijn element wan-
neer hij zondaren van Sinaï tot Golgotha 
lokt. Van de Wet naar het Evangelie. Dan 
hoort hij de wet, die ons veroordeelt, roe-
pen: ‘O, ga meteen en neem Christus aan!’ 
Die tuchtmeester vergrendelt ons niet, maar 
dringt ons tot Christus. Hierin zijn Wet en 
Evangelie een van zin. Want ook het Evan-
gelie roept: ‘Ga meteen!’ Met de drang van 
een bruidswerver bindt Gray het Godswoord 
ons op het hart. God en de ziel, dat is het 
smalle spoor dat hij volgt. In deze beperking 
ligt zijn kracht en toont hij zich een mees-
ter. En zo komt de categorie van de zoekers, 
die om genade verlegen zijn, ruimschoots 
aan haar trekken. Gray wist zich een gezant 

van Christus, alsof God door hem bad. In zijn 
preken wordt maar niet óver Christus ge-
sproken, maar komt Hij Zelf op ons toe. Gray 
onderhandelt tussen de levende Christus 
en het hart van de mensen. Over welke Bij-
beltekst hij ook preekt, in de grond van de 
zaak heeft hij maar een thema: Jezus Chris-
tus, begin, midden en eind! Een hartstocht 
drijft hem, namelijk om zondaren aan het 
hart van Jezus te hechten. Hoewel hij gron-
dig in de theologie onderlegd was, bekom-
mert hij zich weinig om filologische uitleg 
en besteedt hij nauwelijks aandacht aan 
tekstverband en historische context. Wel-
licht kan men opmerken dat in deze preken 
de heilshistorie wat in de schaduw blijft van 
de heilsaanbieding. De tekst is voor hem de 
basis van waaruit hij vertrekt om de harten 
van alle hoorders te veroveren. Als een am-
bassadeur van Christus brengt hij Christus’ 
lokroep over. Het huwelijksverdrag is hem 
ter hand gesteld. Het is door Christus onder-
tekend en Hij zendt het in de prediking tot 
de gemeente met de bedoeling dat ieder 
die een oor heeft zijn handtekening eronder 
zet. En dan vraagt Gray: ‘Wat zegt u hiervan? 
Wilt u uw handtekening onder dit geze-
gende huwelijksverdrag plaatsen, of niet? 
Wat zullen wij vandaag over u aan Christus 
berichten? Zal dit het verslag zijn dat ik van-
daag bij Christus zal uitbrengen: Ik ben tot 
het Uwe gekomen, maar de Uwen wilden 
U niet aannemen? Of zal dit het verslag zijn: 
Dit volk is een gewillig volk op de dag van 
Uw heerkracht?’

Hoge ambtsopvatting
Deze voorstelling van zaken getuigt van 
een hoge ambtsopvatting. In tweeërlei 
zin. Enerzijds beseft Gray dat hij niet meer 
is dan bemiddelaar tussen zijn Meester en 
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de gemeente. Anderzijds weet hij zich be-
kleed heeft met het gezag van een heraut 
die de Koning vertegenwoordigt. Van dit 
charismatisch mandaat is hij zich zozeer 
bewust dat hij niet aarzelt te stellen: ‘Weet 
dan dit: wanneer gezanten van Christus tot 
u prediken, en u weigert Christus aan te ne-
men, dan is dat een even grote zonde ten
opzichte van Christus als wanneer Hij Zelf
vanaf deze plaats tot u preekte.’

De nodiging heeft niets vrijblijvends. Gray 
geeft niet ter overweging, maar hij be-
veelt. In Christus’ Naam. Alle vermoeiden 
en belasten worden gelast tot Christus te 
komen. Nu kan iemand zich afvragen of hij 
wel tot die vermoeiden behoort en of de 
uitnodiging dus wel aan hem geadresseerd 
is. Met die vraag maakt Gray korte metten: 
‘Er is hier niemand binnen deze muren die 
niet bedoeld wordt!’ Gray beschouwt al zijn 
hoorders kennelijk als belast en vermoeid 
door de zonde. Hij is er zeker van dat de 
grootste zondaar die onder het gehoor ver-
keert, kan weten dat zijn naam hier wordt 
genoemd. Maar hoe komt men dat dan aan 
de weet? Niet door eigen innerlijk te con-
troleren, maar door te buigen voor de be-
naming die Christus hem hier geeft. ‘Geloof 
het, wij worden hier in deze tekst duide-
lijker bij name genoemd dan wanneer wij 
met naam en toenaam werden vermeld.’ 
Gray gebiedt zijn hoorders tot Christus te 
gaan, niet omdat zij aan hun last zo zwaar 
tillen, maar omdat Christus hen als lastdra-
gers benoemt. Onzerzijds is er van geen 
enkele beweegreden sprake. De grond van 
de oproep ligt niet in ons, maar uitsluitend 
buiten onszelf, namelijk in ‘de uitnemend-
heid van Hem die de nodiging tot ons laat 
uitgaan.’ Zo volstrekt de nodiging die alleen 

in Christus gefundeerd ligt, zo geldt dat ook 
voor de instemming ermee. Wanneer Hij 
namelijk beveelt tot de bruiloft te komen, 
staat Hij er Zelf voor in dat wij komen. Dat 
doet Hij door alle beletsels op te ruimen die 
ons zouden hinderen, bijvoorbeeld het be-
zwaar niet gereed te zijn. Grays reactie: ‘Zeg 
oprecht tot Hem dat u niet gereed bent. Dan 
bent u gereed!’ Wij komen nooit tot Chris-
tus’ bruiloft krachtens enige gereedheid bij 
onszelf, maar louter omdat Hij Zelf gereed is 
en alle dingen in gereedheid bracht. Hij legt 
ons werkelijk geen strobreed in de weg. 
Maar de bruiloftskleding dan? Wellicht zegt 
iemand: ‘Ik heb geen gepast gewaad, dacht 
u dat ik in deze vuile lompen tot Christus kan 
gaan?’ Gray weet raad: ‘Kom tot Hem, en Hij 
zal u klederen geven!’ Ook op de cruciale
vraag hoe men aan de gewilligheid komt
om met Christus’ nodiging in te stemmen, is 
Gray berekend. Christus’ stem klinkt name-
lijk niet alleen in onze oren, maar reikt tot in 
ons hart. Zo beweegt Hij onze wil om Hem
ons hart te geven. Gray wist dat niet alleen
de aanbieding van de genade, maar ook de 
aanvaarding ervan puur genade is.

Urgent
Grays appèl is niet alleen royaal, maar ook 
urgent. De drang van Christus’ liefde maant 
tot overgave. Wie geen voeten heeft om te 
gaan, gelast hij om dan maar naar Hem toe 
te kruipen. Wie zelfs daartoe niet in staat is, 
mag volstaan met slechts een blik op Hem. 
Alles wat wij onszelf niet kunnen geven, 
geeft Hij om niet. Ook het geloof.

Dat het geloof een gave Gods is, betekent 
voor Gray niet dat het ‘dus’ nog te bezien 
staat of ons dat gegeven wordt, maar veel-
eer dat het geloof een geschenk is dat de 
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Heere gratis -dat is: genadig- uit wil reiken 
aan ieder die dit geloof in eigen hart niet 
op kan delven. Gray hoort hierin de blijde 
mare dat de zaligheid voor geen partje van 
de mens afhangt, dus ook niet van het par-
tje dat geloof heet, maar dat het heil van A 
tot Z aan Gods genadige verkiezing hangt. 
Of God wel alle hoorders op het oog heeft, 
is voor Gray geen vraag. In Gods eeuwige 
vrijmacht verneemt hij de hartslag van die 
God Die een heilig onbehagen in de zonde 
heeft, maar Die een even heilig welbeha-
gen heeft om lief te hebben wat Hem niet 
heeft liefgehad. Het was in de volheid des 
tijds dat dit eeuwig welbehagen eenmaal 
vlees en bloed werd, en het is in het heden 
van de verkondiging dat dit welbehagen 
door Christus’ hand gelukkend voortgaat.

In de prediking maakt God van Zijn gena-
dekeuze geen geheim, maar opent Hij Zijn 
Vaderhart in de wonden van de Gekruisig-
de. Daar onthult zich Gods eeuwigheid als 
heden van genade en wordt Zijn eeuwige 
besluit tot dag der zaligheid. Daar stelt de 
Geest ons niet voor een keus die aan onze 
(vermeende) vrijheid wordt overgelaten. 
Daar valt niets te wikken en te wegen. Er 
rest ons niets dan een verwonderd amen, 
omdat God gekozen heeft en kiest. Dat is ge-
loof, al kan men het er zelf wellicht niet eens 
voor houden. Het doet er niet toe. God houdt 
het ervoor. ‘Er is geen keus. Neem daarom 

Christus hoe dan ook aan. Alle dingen zijn 
gereed. De hemel is gereed, alles is gereed. 
Het verdrag is gereed en ondertekend met 
het bloed van Christus. O, wil uw naam eron-
der zetten. Bent u gereed? Kom dan meteen. 
En bent u niet gereed? Kom dan ook.’

Andrew Gray werd geboren in Edinburgh in 
1633. Hij was het elfde kind van een groot 
gezin. Aan de universiteiten van St Andrews 
en Edinburgh ontving hij zijn theologische op-
leiding. Toen hij nog maar even in de twintig 
was, werd hij op 3 november 1653 bevestigd 
als predikant van de gemeente van Glasgow, 
in de Outer High Church. Aanvankelijk maak-
ten enkelen bezwaar tegen de leeftijd van de 
jonge predikant, maar dat bezwaar viel weg 
toen bleek dat hij zijn ambt zeer getrouw ver-
vulde. Van alle kanten stroomde men toe naar 
de plaats waar Gray preekte. Slechts drie jaren 
was hij predikant. Op zijn sterfbed schreef hij 
nog een brief aan Lord Warristoun: Ik ben zeer 
zwak, met zware koorts en heb gedurende ze-
ven nachten zo goed als niets geslapen, onder 
zeer zware kwellingen van Zijn hand, met vele 
treurige bijzonderheden en omstandigheden. 
Ik zal niet meer zeggen dan, dat ik in bijzon-
dere opzichten de uwe ben en naar ik hoop, 
mag ik zeggen, stervende in Christus. Na een 
korte ziekte stierf hij in 1656 op de leeftijd van 
22 jaar en 6 maanden.

Fam. ds. W. Schinkelshoek

Een zendelinge in Perzië gaf onderwijs aan een klas van inboorlingen, die de eerste schreden op de weg 

der bekering gezet hadden. Uitgeput van de vermoeidheden van een drukke dag kon zij nauwelijks 

rechtop zitten. Eén van de vrouwen, die haar zwakheid opmerkte, drukte zich als een kussen tegen haar 

aan en zei: 'Leun te-gen mij aan'. De onderwijzeres leunde een beetje maar was bang om geheel tegen 

haar aan te leunen. Toen sprak dezelfde vriendelijke stem: 'Als u mij liefhebt, leun dan helemaal'. O 

bedroefde christen, leun op Chris-tus, Hij zegt tot u: ‘Indien u Mij liefhebt, leun dan helemaal’.

Uit: hoe zal ik tot God gaan, Horatius Bonar
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Van de Kerkenraad
Eén jaar corona
We hebben als kerkenraad, op de laatste 
kerkenraadsvergadering, teruggekeken, ge-
evalueerd en samen ervaringen gedeeld nu 
het een jaar geleden is dat de corona-epide-
mie uitbrak in ons land. Een jaar geleden…, 
we ervoeren deze ziekte als een roepstem 
van de Heere. We hebben bidstonden ge-
houden, ook zijn we met positieve energie 
aan de slag te gaan om het gemeentelijke 
leven aan te passen aan de richtlijnen van de 
overheid en de landelijke kerk. 

Nu een jaar later merken we dat er niet 
meer zoveel gesproken wordt over de 
roepstem en dat we die zelf misschien ook 
minder ervaren. Zijn de zaken gewoon ge-
worden? Wel voelt het vaak leeg, als be-
zoeken en gemeentelijke bijeenkomsten 
er niet zijn, of online plaatsvinden, waar-
door de geestelijke gesprekken minder 
zijn geworden. En er is verlangen naar ver-
binding onder elkaar, naar meer mensen in 
de kerk.

Lichte versoepelingen
In de maatschappij zijn er weer enkele ver-
soepelingen merkbaar, in de winkels en 
op de scholen. Conform onze routekaart 
kunnen we als gemeente de komende 
tijd ook weer iets opschalen. Zoals u wel-
licht al gemerkt hebt, worden er in de ere-
diensten nu i.p.v. 30 personen inclusief 

kinderen, 30 personen exclusief kinderen 
uitgenodigd, dit met een maximum van 50 
personen. Het jeugdwerk kan in beperkte 
zin weer worden opgestart, dit betekent 
dat groepsactiviteiten vooral buiten moe-
ten worden georganiseerd. Ook kan op de 
zondagochtenden de kinderoppas weer 
worden opgestart en kan de gebedskring 
op de zaterdagochtend weer in het kerkge-
bouw samenkomen. In de avonden blijven 
de mogelijkheden beperkt vanwege de 
avondklok.

Bij al deze voorzichtige versoepelingen is 
het belangrijk dat we onze verantwoorde-
lijkheid blijven nemen voor onze veiligheid 
en daarom de richtlijnen van de overheid, 
RIVM en (landelijke) kerk in acht nemen: 
1,5 meter, mondkapjes, handen wassen, 
thuisblijven bij klachten, etc.

Tot onze spijt kan de bediening van het Hei-
lig Avondmaal nog steeds niet plaatsvin-
den. Indien het mogelijk is, zullen we weer 
zo snel als mogelijk een Avondmaalsdienst 
houden. Ook de gemeenteavond van 8 
april zal worden uitgesteld naar een later 
moment, hopelijk nog dit halfjaar.

Vaccinatie
Wel of niet vaccineren? We merken in de 
gesprekken dat de keuze die gemaakt 
moet worden, lastig kan zijn. De afweging 

We mogen ons niet hechten aan deze voorbijgaande wereld en er ons gedrag te zeer op afstemmen. 

Het komt erop aan dat wij de oude mens kruisigen door een leven te leiden zonder braspartijen en 

drinkgelagen, ontucht en losbandigheid, twist en nijd. Ja, laten we ons bekleden met de Heere Jezus 

en laten we geen zondige begeerten meer koesteren.

Augustinus
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Pastoraat

tussen voorzienigheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid is niet gemakkelijk, 
maar zal door eenieder, persoonlijk ge-
maakt moeten worden. Waarbij eenieder 
dat voor God en eigen geweten behoort 
te doen. We brengen u de brochure van de 
NPV onder de aandacht, als handvat bij de 
overdenkingen in het licht van de Bijbel. 
Deze is te bestellen via de website: 
https://www.npvzorg.nl/themas/vaccinatie/
of telefonisch via 0318 54 78 88.

Gods trouw
Wat een zegen dat we nog iedere zondag 
gewezen worden op de trouwe en onver-
anderlijke God Die regeert. Hij verandert 
niet. Laten we onze zorgen biddend in Zijn 
handen blijven leggen. Het is een eeuwig 
wonder als we Hem dan mogen kennen en 

erkennen als Hulp en Toeverlaat. Of met de 
woorden van een oud lied:
Rust, mijn ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld Zijn gebied;
Alles wisselt op Zijn wenken,
Maar Hij Zelf verandert niet.

Pasen
De afgelopen weken hebben we met el-
kaar stil gestaan bij het lijden en sterven 
van onze Heere Jezus Christus. Daarmee 
staan we aan de voet van het kruis om daar 
de lijdende Heiland te zien. Het is onze 
schuld dat Hij daar hing, het is Zijn liefde 
dat Hij die weg wilde gaan. Hij wilde voor 
onze zonden sterven, maar ook opstaan tot 
een nieuw leven, opdat wij het nieuwe le-
ven door Hem zouden verkrijgen. We wen-
sen u gezegende Paasdagen toe!
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Uit de gemeente

De twaalf apostelen waren verheugd na de geseling. Pijn lijden en toch verblijd zijn. Dat is apart. Dat is 

absurd. Dat lijkt op het gedrag van mensen met een gestoorde geest. Uitgejouwd worden, je carrièremo-

gelijkheden geblokkeerd zien, gevangen zitten in een ondemocratisch land en na je emigratie toch terug 

willen. Niet van-wege heimwee naar het vaderland, maar om de genade van het lijden te ervaren. Dan 

moet je wel een afwij-king hebben. Verlangen naar het kruis? Als we eerlijk zijn, weten wij, kinderen van 

onze tijd hier in het rijke, democratische, vrije Westen, daar geen raad mee. Je hoeft toch niet naar narig-

heid te verlangen? We mogen toch dankbaar zijn dat we vrij zijn, dat we het goed hebben, dat we niet 

op de hielen gezeten worden door geheime agenten of - erger - door folteraars? Dat zal natuurlijk ook 

iedereen beamen. Wie is daar niet blij mee. Maar de vraag is wel of we het gewicht van deze voorrechten 

voldoende beseffen. Gezondheid is een groot goed. Maar zij die ernstig ziek zijn geweest, waarderen dat 

anders, intenser dan mensen die zich al hun leven lang mogen verheugen in een goede gezondheid. Vrij-

heid is ook een groot goed. Maar mensen die heb-ben gezucht onder een dictatuur, beleven de vreugde 

over die vrijheid intenser dan mensen die van kinds af aan in vrijheid hebben geleefd.
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Roosters en Data

Diaconie

Vergader- en bijeenkomstenrooster

9 april  JV -16
10 april  Gebedskring
12 april Catechisatie
16 april  JV +16
19 april Afsluitende avond voor alle catechisanten
21 april  Ouderenmiddag 
22 april  Lidmatenkring
23 april  Activiteitenavond beide JV’s
24 april  Gebedskring
29 april  Jonge lidmatenkring

Opbrengst collecten februari
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  7-2 
Zondag 14-2 Diaconaal Platform Ede 
Zondag 21-2
Zondag 28-2 Voorjaarzendingscollecte 

Per bank ontvingen we in februari, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Diaconaal Platform Ede 
Voorjaarzendingscollecte 

Per bank zijn voor januari nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
HipHelpt 
Stichting Schuilplaats 
GDC, projecten in Malawi 
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Collectebestemmingen
Op zondag 4 april, eerste paasdag, is de col-
lecte bestemd voor MAF comité de Bruijn. 
Willem en Lydia hebben eind maart hun 
training in Engeland afgerond en zullen, 
als alles goed gaat, ergens in de komende 
maanden voor MAF naar Papua-Indonesië 
vertrekken. De financiële ondersteuning 
van hun werk blijft nog wel nadrukkelijk 
een punt van aandacht. We roepen u van 
harte op aan dit mooie werk in Gods Ko-
ninkrijk ook financieel bij te dragen, zowel 
via de collecte als persoonlijk. En laten we 
als gemeente ook in gebed om Willem, Ly-
dia en Leah heen staan!

Op zondag 11 april wordt er een collecte 
gehouden voor het evangelisatiewerk. 
Eén van de doelen is het financieren van 
de website Zien-en-geloven. Deze website 
richt zich op mensen die niet of nauwe-
lijks bekend zijn met het christelijk geloof. 
Vooral in het begin van de coronatijd is de 
website vaak bezocht. Nu zwakt het aantal 
bezoekers weer wat af, maar nog steeds 
zijn er enkele tientallen bezoekers per 
dag. Verblijdend is dat er veel vraag is naar 
een gratis Bijbel. Ook zijn er verschillende 
mensen die de online Bijbelcursus volgen. 
Er kunnen ook vragen gesteld worden over 
het christelijk geloof. De vragen die ontvan-
gen worden komen zowel van kerkmensen 

als van mensen buiten de kerk en variëren 
van levensvragen tot kritische vragen. Op 
dit moment wordt er hard gewerkt aan 
een nieuwe website, met een nieuw logo 
en een nieuw grafisch ontwerp. Ook de in-
houd proberen we dan weer fris weer te 
geven. Dat is een proces dat ook de nodige 
kosten met zich meebrengt; een financiële 
bijdrage is daarom zeker welkom. Doet u 
mee? Van harte aanbevolen!

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.

Wij verklaren dat de wedergeboorte, de bekering tot God, het geloof in onze Heere Jezus Christus en een 

heilige levenswandel naar het uitdrukkelijke Woord Gods worden vereist als zijnde overduidelijk nood-

zakelijk tot de zaligheid van de zondaar. Maar niettemin is geen van deze zaken (of het nu een werk is 

dat de mens heeft verricht, of een werk dat de Heilige Geest in hem heeft voortgebracht) een deel van die 

gerechtigheid omwille waarvan of met het oog waarop God zondaren vergeeft, rechtvaardigt, in genade 

aanneemt en hun het recht ten leven toekent. Dat is alleen de gerechtigheid van Jezus Christus buiten 

ons; deze gerechtigheid wordt hun toegerekend en zij nemen haar door het geloof alleen aan.

Herman Witsius
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Kerkvoogdij

Collecte ten behoeve van opleiding en 
vorming predikanten
Op beide paasdagen, 4 en 5 april, is de 2e 
collecte bestemd voor ‘Opleiding predikan-
ten’. De Heere van de Kerk heeft ons opge-
roepen om te bidden “dat Hij arbeiders in 
Zijn oogst uitstote”. We vragen u dat ook te 
blijven doen. Daarbij gaat het niet alleen 
om studenten aan het seminarie die zich 
geroepen weten tot het ambt van predi-
kant, maar ook om docenten die onze stu-

denten op grond van Gods Woord kunnen 
opleiden. De Commissie Opleiding en Vor-
ming (COV) doet daarom weer graag een 
beroep op uw liefdegaven. 

Eventueel kunt u ook rechtstreeks geld 
overmaken op NL 81 RABO 01414 58062 
t.n.v. COV onder vermelding “gift opleiding”.

Commissie opleiding en vorming van de 
Hersteld Hervormde Kerk

Opbrengst collecten februari
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag 7-2 Landelijk jeugdwerk 
Zondag 7-2 Kerk en pastorie 
Zondag 14-2
Zondag 14-2 Kerk en pastorie 
Zondag 21-2
Zondag 21-2 Kerk en pastorie 
Zondag 28-2 Plaatselijk evangelisatiewerk 
Zondag 28-2 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in februari, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Kerk en pastorie 
Opleiding predikanten 
Landelijk jeugdwerk 
Plaatselijk evangelisatiewerk 

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in februari € 40,00 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
Via ouderling Methorst ontvingen we over februari 1x € 20,00, 1x € 40,00 en 1x € 50,00. 
Alle giften met algemene bestemming.
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Zending en Evangelisatie

Activiteitencommissie

Bloemenactie 
Opnieuw was de bloemenactie een succes! 
Als activiteitencommissie mochten we op 
zaterdagmorgen 6 maart mooie veldboe-
ketten langsbrengen en zelfs mensen ver-
rassen met een mooie fleurige bos. Dit was 
erg leuk om te doen en aan de reacties te 
horen ook leuk om het veldboeket te krij-
gen. Met drieënveertig bestellingen een 
mooi bedrag van € 450,- voor onze kerk-
voogdij. Bedankt voor uw bijdrage!

Fietstocht 
Op zaterdag 1 mei organiseren we een 
fietstocht met een twist. Het is lang gele-
den dat we een activiteit hebben kunnen 
doen waarbij veel gemeenteleden actief 
mee konden doen. Nu willen we dat weer 
eens proberen, uiteraard binnen de gel-
dende maatregelen. Als u meedoet aan de 
fietstocht volgt u een route via verhalende 
instructies. Dus niet via een kaart, maar 
een blad met aanwijzingen, bijvoorbeeld: 
ga bij het huis met een paard in de tuin 
naar links. Onderweg zullen er opdrach-

ten te doen zijn. Ook zijn er verschillende 
stops voor een versnapering en een praat-
je. Diezelfde zaterdag wordt er ‘s avonds 
een kahootquiz gespeeld met vragen over 
de route waar het antwoord tijdens de 
fietstocht te vinden was. Een aanmeldfor-
mulier en verdere inhoudelijke informatie 
volgt nog.

Gemeentedag 
We zijn weer aan het nadenken over een 
invulling voor de gemeentedag van dit 
jaar. Afgelopen jaar vond de gemeentedag 
online plaats, namelijk door middel van 
een digitale dienstenveiling. Voor dit jaar 
zijn we nog aan het brainstormen over de 
juiste vorm en invulling. Hierbij houden we 
de hopelijk nog komende versoepelingen 
van de maatregelen in de gaten. 

De gemeentedag zal zo eind juni plaatsvin-
den, te zijner tijd zult u hier meer info over 
krijgen. Laten we samen uitkijken naar een 
gezellige gemeentedag, hoe deze er dan 
ook uit komt te zien!

Zendingscommissie 
Ondanks de beperkingen van corona mo-
gen we de eerste week van april het Paas-
feest vieren. Dit is een groot voorrecht. Niet 
iedere christen kan in vrijheid het Paasfeest 
vieren. Op de site van Open Doors stond het 
onderstaande artikel:

Gebed voor de vervolgde christenen
Vervolgde christenen kijken met gemengde 
gevoelens naar de komende Paasdagen. Dat 
meldt Open Doors. Hoewel ze hopen op een 
mooi feest om de opstanding van Jezus Chris-
tus te vieren, is er juist tijdens feestdagen als 
Pasen en Kerst angst voor aanslagen. Voor-
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Verenigingen en Kringen

gaande jaren waren er tijdens Pasen onder 
meer bomaanslagen in Pakistan, Egypte, Ni-
geria en Kenia.

Vorig jaar waren er incidenten in Oezbeki-
stan, Irak, India en Egypte. In Egypte werden 
aanslagen voorkomen. Drie mensen waren 
van plan aanslagen te plegen op Koptische 
kerken waar Paasdiensten gepland stonden. 
Een Nederlandse zendelinge die liever niet bij 
naam genoemd wil worden zei: “Mijn Egypti-
sche vrienden verboden me om naar de kerk 
te gaan met Pasen. Dat zou een groot risico 
zijn voor mij, maar ook voor de andere mede-
gelovigen. Als christen wil je graag samen 

het Paasfeest vieren in de kerk, maar dat zit 
er voor mij niet in, vanwege de onveiligheid.”
In India werden vier christenen aangeklaagd 
voor het ‘aantasten van religieuze sentimen-
ten’. Ze deelden christelijke boeken uit tijdens 
Pasen. Ze werden beschuldigd van pogingen 
om ongeschoolde mensen te bekeren tot het 
christendom. Er vonden ook twee aanslagen 
plaats in Tamil Nadu. Een pastor werd bui-
ten zijn kerk overvallen. Daarnaast viel een 
bende van veertig mensen een Paasdienst 
binnen en begonnen ze christenen te slaan.
Open Doors vraagt om gebed voor de ver-
volgde kerk tijdens Pasen. Door gebed zijn 
we verbonden met hen. 

Kinderclub
Beste jongens en meiden,
Op het moment dat ik dit schrijf moet het 
kinderappèl nog gebeuren. We denken dat 
het heel gezellig met elkaar zal worden. 
Op 3 maart mochten we eindelijk weer bij 
elkaar komen. Dat was fijn! Zo’n jaar is snel 
voorbij, zeker als er ook nog een paar mid-
dagen tussenuit vallen. Na het kinderappèl 
zijn er geen gewone clubmiddagen meer 
dit seizoen. Job, Rens, Britte en Eloise ne-
men afscheid van de club. Gods zegen voor 
jullie toegewenst. In september begint de 
club weer. Daar lezen jullie tegen die tijd 
meer over.

Groeten van alle jufs

Jeugdvereniging Ichthus
Ha JV-ers,
In de voorjaarsvakantie dachten we dat de 

lente al begonnen was, maar afgelopen 
maand maart hebben we gemerkt dat het 
echt nog winter is. Koude dagen, regen… 
Daar kwam bij dat de avondklok verlengd 
werd, waardoor ’s avonds niet veel ‘live’ 
te beleven viel buitenshuis. Gelukkig heb-
ben we online nog enkele JV-avonden 
kunnen houden (o.a. een JV-avond van de 
-16 over Jona). De sprekersavond hebben
we begrijpelijkerwijs niet kunnen laten
doorgaan.

April is traditioneel een beetje de laatste 
maand van het JV-seizoen. Maar dit jaar 
willen we het JV-seizoen toch niet al in april 
afsluiten, juist omdat we elkaar de afgelo-
pen tijd maar weinig hebben gezien. Je zult 
merken dat we ook na april zullen kijken of 
we nog leuke activiteiten e.d. kunnen or-
ganiseren. Houd de jv-app in de gaten!    
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Puzzelhoekje

Voorlopige data in april:
2-4 Goede vrijdag (geen JV)
9-4 JV -16
16-4 JV +16
23-4 Activiteitenavond
30-4 Meivakantie

Hartelijke groeten, Arja, Jeannette, Henry, 
Gerhard, Gerben, Ernst

Catechisaties 
Met de catechisatie willen we doorgaan tot 
en met maandag 19 april, dan beperken we 
de schade van de lockdown van de winter-
maanden enigszins. Maandag 19 april heb-
ben we een gezamenlijke avond voor alle 
catechisanten, we beginnen dan om 19.15 
uur en willen iets van het land Israël laten 
zien.  Zo gauw we weer fysiek bij elkaar 
kunnen komen, doen we dat natuurlijk.  

Jonge lidmatenkring
Donderdagavond 29 april om 20.00 uur is 
de jonge lidmatenkring.  De vorige keer 
hebben we over hoofdstuk 24 nagedacht, 
van het boekje ’Welkom in de strijd’. Nu 
dus hoofdstuk 25, we lezen dit hoofdstuk 

gezamenlijk met elkaar en bespreken deze 
en eventuele andere vragen. De afgelopen 
keren hebben we het met Microsoft Teams 
gedaan en dat is goed verlopen.  Misschien 
dat we 29 april elkaar weer fysiek kunnen 
ontmoeten.  

Lidmatenkring
Donderdagavond 22 april om 19.30 uur is 
er de lidmatenkring. Hoe deze vorm krijgt 
dat hoort u t.z.t.  We vervolgen onze reis 
door de Efezebrief en zijn bezig met het 
laatste hoofdstuk. De afgelopen keer heb-
ben we vers 16 met elkaar behandeld. Nu 
gaan we nadenken over het volgende vers. 

Ouderenmiddag
Op 24 maart is er weer een uitzending ge-
weest voor de ouderen van de gemeente. 
Het is een paasdeclamatorium geweest 
met als thema: ‘Veracht en Verhoogd’. Door 
middel van teksten en liederen is de verne-
dering en de verhoging van de Heere Jezus 
ten gehore gebracht. Op 21 april staat er 
weer een ouderenmiddag gepland. De in-
vulling is nog niet bekend maar u hoort het 
t.z.t. wel.

Ha jongens en meisjes,

Het is bijna Pasen. Dat betekent dat we 
mogen vieren dat de Heere Jezus is opge-
staan. Daar gaat ook de puzzel over. Vul de 
ontbrekende woorden in de hokjes in. Als 
je de letters uit de donkere vakjes naast el-
kaar zet, zal daar een korte zin uit komen. 

Dit keer heb ik voor jullie in plaats van een 
kleurplaat een knutselwerkje opgezocht. 
Deze kan je natuurlijk ook mooi inkleuren 
en dan kan papa of mama misschien wel 
helpen met hem in elkaar zetten zodat je 
een mooie herinnering hebt tijdens Pasen 
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dat de Heere Jezus leeft. Want het graf is 
leeg! De oplossing van de puzzel en een 
foto van het knutselwerkje mag je weer 
sturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of 

naar Valkestein 917, 6714 BG Ede. Veel ple-
zier met het maken. 

Groetjes, Simone

1. Het opschrift bij het kruis was in het
Grieks, Romeins en ………

2. De soldaten gaven Jezus …….. wijn te 
drinken

3. De plaats waar de kruisen stonden
heette hoofdschedelplaats of ook
wel………

4. Eén van de misdadigers zei tegen Je-
zus; “Als u de Christus bent, ….. dan 
Uzelf en ons”. 

5. Pilatus gaf toestemming om Jezus te
kruisigen. Hij was een Romeinse ……..

6. Toen Jezus aan het kruis hing, zei Hij:
“Vader…… het hun, want zij weten 
niet wat zij doen.”

7. Vond Pilatus dat Jezus schuldig was?
8. De soldaten gaven Jezus zure ………..
9. Waar zou de tweede misdadiger met

Jezus zijn?
10. De soldaten verdeelden Jezus…….
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Kleurplaat
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Verhaal

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

Bidden zonder ophouden
Een aantal dominees was bij elkaar geko-
men om over moeilijke vragen te praten. 
Eén van die vragen was: hoe kun je je hou-
den aan de tekst uit de Bijbel: ‘Bidden zon-
der ophouden’ (1 Thess. 5: 17). Er werden 
verschillende voorstellen gedaan. Ten slot-
te werd er een dominee aangewezen die 
voor de volgende bijeenkomst over deze 
tekst zou schrijven. Een jong dienstmeisje 
was in die kamer aan het werk. Toen zij het 
gesprek hoorde, riep ze uit: ‘Wat! Een hele 
maand om uit te leggen wat dit vers be-
tekent? Het is één van de makkelijkste en 
mooiste verzen uit de Bijbel!’ ‘Zo, Mary,’ zei 
een oude dominee. ‘Wat weet jij hierover? 
Kun jij bidden zonder ophouden?’ ‘Ja hoor, 
meneer!’ ‘Echt waar? Hoe kan dat als je zo-
veel te doen hebt?’ ‘Nou ja, meneer, hoe 
meer ik te doen heb, hoe meer ik bid.’ ‘Wer-
kelijk? Hoe doe je dat dan, Mary? De meeste 
mensen zouden het niet met je eens zijn.’ 
‘Dat doe ik zo, meneer,’ antwoordde het 
meisje, ‘als ik ‘s morgens wakker word, bid 
ik: “Heere, open mijn ogen zodat ik begrip 

krijg.” Terwijl ik me aankleed, bid ik dat ik 
mag worden aangekleed met de mantel 
van gerechtigheid. Als ik de was doe, dan 
bid ik dat mijn zonden mogen worden 
weggewassen. Als ik aan mijn werk be-
gin, bid ik of ik kracht mag ontvangen om 
de hele dag te werken. Als ik het vuur aan-
steek, bid ik dat er nieuw vuur voor God in 
me mag worden aangestoken. Tijdens het 
voorbereiden of eten van het ontbijt vraag 
ik of ik gevoed mag worden door het Brood 
des Levens. Terwijl ik het huis veeg, bid ik 
dat mijn hart schoon gemaakt mag worden 
van alle onreinheid. Als ik het druk heb met 
de kleine kinderen, kijk ik omhoog naar 
God en bid ik dat ik altijd het liefhebbende 
vertrouwen van een kind mag hebben, en 
als ik…’  ‘Genoeg, genoeg!’ riep de domi-
nee. ‘Deze waarheden zijn vaak verborgen 
voor de wijzen en verstandigen maar wor-
den bekend gemaakt aan kinderen, zoals 
de Heere zelf al zei. Ga maar door, Mary,’ 
vervolgde hij, ‘bid zonder ophouden. Wat 
de broeders betreft, laten we de Heere 
danken voor deze les.’ 

Vraag: Kun je nog andere momenten be-
denken waarop jij net als het meisje kunt 
bidden? 
Bijbellezen: Lukas 11: 5-10.

Streef er naar een leven te leiden van dagelijkse afhankelijkheid van God. O, dat is zo'n lieflijk en heilig 

leven! Het behoedt voor menig gevoel van wanhoop, voor menige bange zorg, voor menige angstvolle 

gedachte, voor menige slapeloze nacht, voor menig betraand oog, voor menig onvoorzichtig en zondig 

plan. Door toevlucht te nemen tot het verbond, dat in alles wel geordineerd en bewaard is, kunt u 

uw kinderen, vrienden, uw beroep en uw roeping en uzelf overgeven en vertrouwen aan de zorg des 

Heeren, in de volkomen verzekerdheid dat hun tijden en de uwe in Zijn hand zijn.

Octavius Winslow
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Overige berichten

Voor u gelezen

Jongerendag -16
Zaterdag 24 april 2021 vanaf 19.30 uur or-
ganiseert de HHJO een online jongerendag. 
Ds. G.T. van Appeldoorn denkt met ons na 
over het thema ‘Wie is God?’. Naast het ap-
pèlwoord staat het programma vol met 
leuke online ontmoetingen, muziek en een 
avontuurlijk spel. Ben jij er ook bij? Het pro-
gramma vind je binnenkort op de website 
www.hhjo.nl/jongerendag. Vraag gerust de 
leidinggevende van de club om meer infor-
matie.

Kerkelijk jaarboek 2021
Door velen wordt uitgezien naar de verschij-

ning van het nieuwe jaarboek van de Hersteld 
Hervormde Kerk, omdat het prettig is om 
weer over de actuele gegevens te beschik-
ken. U kunt het kerkelijk jaarboek bestellen 
via de website van de kerk of telefonisch bij 
het kerkelijk bureau 0318 50 55 41. De prijs 
is vastgesteld op € 12,50, inclusief verzend-
kosten. Er is dus geen voorintekenprijs zoals 
andere jaren het geval was en alle jaarboe-
ken worden na 1 juni per post verzonden.  
In verband met de wetgeving rondom per-
soonsgegevens verstrekken wij het jaar-
boek alleen aan particulieren. Voor boek-
handels is het niet meer mogelijk om het 
jaarboek in te kopen.

Goede vrijdag
Van Bunyan (17e eeuw), vooral bekend 
om zijn boek ‘De Christenreis’, zijn veel 
geschriften bewaard gebleven. Hieronder 
een citaat uit één van die werken. ‘Hoe 
onuitsprekelijk zwaar moet het lijden van 
Christus geweest zijn. De rechtvaardige 
straf over de zonde werd niet op zonda-
ren gelegd, maar op het Lam Gods. De 
bezoldi-ging van de zonde is de dood. Die 
dood, met al zijn angsten naar lichaam en 
naar ziel, stierf Hij. ‘Hij heeft Zich-zelf ver-
nietigd, de gestalte van een dienstknecht 
aangenomen hebbende, en is de mensen 
gelijk geworden’, opdat Hij Zijn liefde aan 
ons ten volle zou kunnen betonen. Is het 
niet opmerkelijk dat niemand Hem dank 

gezegd heeft, toen Hij in de wereld was? 
Hoezeer heeft Hij het doel van Zijn komst 
naar deze aarde bekend-gemaakt. Maar 
in plaats van geëerd te worden, werd Hij 
gelasterd en gesmaad. Hij werd een dui-
vel genoemd, een uitzinnige, een bedrie-
ger, een godslasteraar, een oproermaker. 
Hij werd beschuldigd voor de stadhouder. 
Eén van Zijn discipelen verkocht Hem, een 
ander verloochende Hem. Zij werden allen 
aan Hem geërgerd toen Zijn vijanden Hem 
grepen. Hij werd geslagen met vuisten, be-
spuwd en bespot. Hem werd een doornen-
kroon gegeven. En toch, dit alles kon Hem 
er niet van weerhouden om Zijn kinderen 
te verlossen. Hij stierf, opdat zij mochten 
leven door Hem!
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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 vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)
evangelisatie@hhgede.nl vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)
jv@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl vrouwenvereniging@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor 
dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 25 april. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk don-
derdag 15 april 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).

Het kruis van Jezus is de grondslag, de pilaar en vastigheid van alle waarheid en verborgen wijsheid; 

zonder welke de geheimen van onze godsdienst niet gekend, de heiligheid en rechtvaardigheid van 

God niet bewaard, en de eeuwige zaligheid niet verkregen kan worden. 

ds. A. Hellenbroek

21



Gedicht

Hy droegh onse smerten

T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,

Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,

T’en sijn de crijghs_luy niet die met haer felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,

Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:

Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit hebt gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overlaen,

Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,

De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet_bedropen croon die uwen schedel droech:

Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.

Jacobus Revius
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Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetschaffelaartje.nl, www.hetschaffelaartje.nl
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Lorentzstraat 2c
6716 AD Ede
info@probinede.nl
www.probinede.nl
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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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