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Bezoek onze website www. kapsalonwidybyeverline.nl. 
Online afspreken via de website ook mogelijk.
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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!
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Tel. 0318-414487
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4 Lid van de BOVAG
4 Klaar terwijl u wacht
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Meditatie

Als iemand de kracht van de wet onder-
zoekt, die helemaal in de band van de 
liefde gelegen is - wie immers zijn naaste 
liefheeft, die heeft de wet vervuld - laat hij 
in de psalmen lezen door hoe groot gevoel 
van liefde David, om de smaad voor het 
hele volk te verdrijven, zich helemaal al-
leen aan grote gevaren blootgesteld heeft. 
Want door David zal hij in gaan zien dat 
de roem van de liefde niet ongelijk is aan 
de overwinning van de deugd. Als iemand 
huivert voor de strengheid van de bestraf-
fingen, laat hij dan luisteren naar degene 
die zegt: ‘HEERE, straf mij niet in Uw toorn 
en kastijd mij niet in Uw toornigheid’ en 
laat hij leren hoe men de strengheid van 
een woedende rechter moet matigen. Als 
iemand ernaar verlangt het voordeel van 
geduld te leren kennen, laat hij dan in de 
psalmen lezen: ‘Als ik vergolden heb aan 
hen die mij slechte dingen aandeden, [dan 
ben ik te ver gegaan]’ en laat hij opmerken, 
dat David het voorschrift uit het Evangelie 
met zijn geest van tevoren heeft voorzien, 
dat hij dat voorschrift met zijn toegewijde 
inzet reeds voor is geweest. 
En zo hebt u dat woord uit de Spreuken, 
‘dat een vreedzaam mens een dokter van 
zijn eigen hart is’. Als iemand bovendien 
tegen de aandrang van geestelijke verdor-
venheid of ondeugd beschermd wil zijn, 
wat zou hij dan meer moeten weten dan 
dat er door hem psalmen moeten worden 

gezongen? David zong, toon hij jonger 
was, psalmen en joeg de kwade geest op 
de vlucht, de geest die Saul eerst benauw-
de. Wat zal ik zeggen over de kracht van 
de profetie? Wat anderen door middel van 
raadsels hebben aangekondigd, schijntaan 
alleen deze persoon openlijk en duidelijk 
te zijn beloofd, dat de Heere Jezus uit zijn 
zaad geboren zou worden, zoals de Heere 
tegen hem heeft gezegd: ‘Uit de vrucht van 
uw buik zal Ik over uw huis stollen.’ En zo 
wordt Jezus voor ons in de psalmen niet al-
leen geboren, maar neemt Hij ook dat ze-
genrijke lijden van het lichaam op Zich: Hij 
rust [in het graf], staat (weer) op, vaart op 
naar de hemel, zit aan de rechterhand van 
de Vader. Dat wat niemand van de mensen 
van tevoren op zich genomen had om te 
zeggen, dat heeft deze profeet alleen aan-
gekondigd en later heeft de Heere [Zelf] 
dat alles in het Evangelie verkondigd. 
Alle schrijvers van psalmen hebben boven-
dien in hun eigen geschriften voorbeelden 
gegeven of uitspraken gedaan die een 
geestelijke uitleg hebben; de psalmen 
hebben echter niets anders [in zich] dan dat 
wat karakteristiek voor de psalmen is. Wat 
is eigenlijk bekoorlijker dan een psalm? 
Daarom zegt David zelf in eigen persoon 
zo mooi: ‘Prijst de HEERE, aangezien een 
psalm [zingen] goed is; moge het voor 
onze God een tot vreugde stemmende en 
een passende lofprijzing zijn.’ 

In het paradijs 

Psalm 1 (vervolg)
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KerkdienstenEn zo is dat ook in werkelijkheid. Een psalm 
is immers het zegenen van het volk, de lof 
van God, de lofprijzing van het volk, het in 
de handen klappen van alien, het spreken 
van [ons] allemaal, de stem van de Kerk, 
de muzikale belijdenis van ons geloof, 
een toewijding [aan God) waar veel van 
uitgaat, vreugdegeroep, het weerklinken 
van blijdschap. Een psalm houdt ons af van 
woede, jaagt ons weg bij onrust, heft ons 
op uit verdriet; psalmen zijn wapens in 
de nacht, ze zijn dagelijks onderricht, een 
schild in angstige omstandigheden, een 
feest [op een moment] van heiligheid, een 
beeld van rust, een onderpand van vrede 
en eendracht, net zoals een citer: met be-
hulp van verschillende en ongelijke stem-
men een gezang uitdrukkend. Als een dag 
aanbreekt laat ze een psalm horen, als een 
dag eindigt brengt ze opnieuw een psalm 
tot klinken. De apostel beveelt de vrouwen 
in de kerk te zwijgen, maar psalmen zingen 
kunnen ze prima [net als de mannen]; een 
psalm is aangenaam voor iedere leeftijd, is 
geschikt voor beide geslachten. Oude man-
nen zingen een psalm, terwijl ze de stijf-
heid van hun ouderdom hebben afgelegd; 
verdrietige ouderen antwoorden [op een 
psalm] met de vreugde van hun hart; jon-
gemannen zingen deze psalm en hebben 
geen behoefte aan losbandigheid; jonge 
mensen zingen samen deze psalm, het 
gevaar van de glibberige leeftijd is er niet 
meer, de verzoeking van de begeerte ont-
breekt; jonge vrouwen zingen ze in eigen 
persoon, zonder het verlies van de kuisheid 

van een maagd; jonge meisjes zingen ze in 
de maat - zonder verlegenheid om fouten 
te maken - met ernstige nuchterheid, een 
hymne voor God, met de aangename klank 
van een stem die ontroerd is.

Kom, o Verlosser der volkeren, 
Toon [ons] het Kind van de maagd. 
Moge de hele wereld zich verwonderen
Een zodanig Kind betaamt aan God!
Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 3e stukje van de uit-
leg van Ambrosius van Milaan van Psalm 
1 en tevens een inleiding op het boek van 
de psalmen. Ambrosius [339/40 – 397] was 
bisschop van Milaan. In die dagen een be-
langrijke stad in het noorden van Italië, de 
bisschop van deze stad was dan ook op vele 
gebieden een invloedrijk man. Ambrosius 
heeft veel betekend voor de kerk in zijn da-
gen, hij heeft o.a. de zelfstandige positie van 
de kerk tegen over de overheid [Romeinse 
keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens 
heeft hij diverse geschreven werken en lie-
deren  nagelaten en is hij een van de initi-
atiefnemers geweest die het zingen in de 
kerk heeft ingevoerd. En er is nog iets waar-
door Ambrosius van belang is geweest hij 
heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l. 
Augustinus, later bisschop van Hippo. Deze 
beroemde leerling heeft ongeveer drie jaar 
onder zijn preken en onderwijs gezeten en 
is door hem gedoopt. Door middel van deze 
uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken 
met de gedachten wereld van Ambrosius.     

5 dec. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.)
 14.30 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.)
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bed. /Dankzegging H.A.)
 1e collecte MAF fam. de Bruijn
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie
 
12 dec. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening Heilige Doop)
 18.30 uur Kand. D.A. Pater (Veenendaal)
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

19 dec. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

25 dec. 10.00 uur Kerstfeest met de kinderen
(1e Kerstdag)  Kand. D.A. Pater (Veenendaal)
 18.30 uur Ds. J.M.J. Kieviet (Renswoude)
 1e collecte Landelijk evangelisatiewerk
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

26 dec. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
(2e Kerstdag) 18.30 uur Ds. D.C. de Pater (Emst)
 1e collecte Landelijk evangelisatiewerk
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

31 dec. 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek 
(Oudejaars- 1e collecte Diaconie
dienst) 2e collecte  Commissie Opleiding en Vorming
 3e collecte Kerk en pastorie

"We moeten de onzekerheden van de huidige wereld benaderen met de zekerheden van de 

toekomende wereld."

A.W. Tozer
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Uit de pastorie

Verjaardag
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de fe-
licitaties, in welke vorm dan ook, voor mijn 
65e verjaardag.   

Ik geloof één heilige katholieke kerk 
We zijn met de Nederlandse geloofsbelij-
denis begonnen met de artikelen over de 
kerk. Wat is de kerk en wie behoren bij de 
kerk? Wat kunnen we vanuit onze positie 
klein en beperkt denken van de kerk. Alsof 
deze niet groter is dan mijn gemeente. Ik 
kwam een mooi artikel tegen van dr. W. 
van Vlastuin over de katholiciteit als eigen-
schap van de kerk. Neem en lees!    

‘Bij “katholiek” denken we nogal eens aan 
de Rooms-Katholieke Kerk, terwijl “gere-
formeerd” ons aan de stelligheid van Abra-
ham Kuyper doet denken waarbij we ons 
afvragen hoeveel er bij hem nog over was 
van een katholieke gezindheid. “Gerefor-
meerd” kan dan ook de impressie oproepen 
van een strijd om de letter van de waarheid 
die tot eindeloze versplintering leidt. 

Als we de gereformeerde identiteit ver-
absoluteren, wordt de geestelijke familie 
heel klein. Dan trekken we van de wereld-
bevolking alle moslims en alle niet-chris-
telijke religies af, evenals allen die zeggen 
nergens in te geloven. Vervolgens trekken 
we de Joden eraf, de oosters-orthodoxen 
en de rooms-katholieken. Zijn we geeste-
lijk familie van alle protestanten? Moeten 
we anglicanen, lutheranen, methodisten, 
baptisten, evangelischen en pentecostalen 
er ook af trekken? Zijn we wel één met alle 

gereformeerden? Kortom, heeft juist de ge-
reformeerde traditie niet laten zien dat zij 
eigenlijk geen raad weet met katholiciteit?

Er is dan ook alle reden om “katholiek” en 
“gereformeerd” wel met elkaar te verbin-
den. We belijden op zondag doorgaans 
dat we een “heilige algemene christelijke 
kerk” geloven. Het treffende is dat de tekst 
in de geschiedenis iets is omgebogen, 
aangezien de oorspronkelijke tekst van 
de geloofsbelijdenis zich het beste laat 
vertalen als: “Ik geloof de heilige katho-
lieke kerk.” Omdat het woord “katholiek” 
vaak wordt gebruikt als eigennaam voor 
rooms-katholiek, gebruiken protestanten 
het woord “algemeen” om zich van Rome 
te onderscheiden. De vraag is of we als pro-
testanten niet te toegeeflijk zijn naar de 
roomse traditie door gebruik te maken van 
het begrip “algemeen”, omdat we op deze 
manier ruimte geven aan de rooms-katho-
lieke kerk om zich het woord “katholiek” 
toe te eigenen. Of betekent dit dat protes-
tanten geneigd zijn om zich te vereenzelvi-
gen met hun protestant-zijn in plaats van 
zich katholieke christenen te weten? In dit 
artikel wil ik pleiten voor een heroriëntatie 
op het begrip “katholiek”.

Onopgeefbare eigenschap
We laten nog eens op ons inwerken dat 
de katholieke kerk deel uitmaakt van het 
credo. Als we de drie-enige God en het 
heilswerk van Christus belijden in de zoge-
noemde Twaalf Artikelen van het ontwijfel-
baar christelijk geloof, noemen we de kerk 
er in een adem bij. Dit betekent dat we over 

de kerk niet afstandelijk kunnen spreken, 
omdat we in het geloof met de diepste ve-
zels van ons bestaan bij de kerk zijn betrok-
ken en deel van haar uitmaken. Het brengt 
ook met zich mee dat we net zomin over 
katholiciteit kunnen beschikken als over 
Jezus Christus. Katholiciteit is dan ook geen 
menselijk programma, maar een gelovige 
erkenning van de realiteit in Christus.

Wat belijden we met de katholiciteit van de 
kerk? Katholiciteit is niet slechts een ken-
merk van de kerk, maar een eigenschap. De 
geloofsregel benoemt eigenschappen die 
onopgeefbaar zijn. In die zin gaat het om een 
pleonasme. Vergelijk het met de uitdrukking 
“een ronde cirkel”. Als de cirkel niet rond is, is 
het geen cirkel. Zo kan van de kerk worden 
gezegd dat ze geen kerk is als ze niet katho-
liek is. De kerk is katholiek of zij is niet.

Gezien de geweldige groei van de kerk in 
Azië, Afrika en Zuid-Amerika krijgt het be-
grip katholiek steeds meer relevantie. We 
realiseren ons meer en meer dat de christe-
lijke kerk geen westerse aangelegenheid 
is. Het begrip katholiek voert ons ook in de 
geschiedenis terug. De kerk is niet begon-
nen bij de Reformatie in Europa, maar de 
kerk bestond toen al eeuwen. Katholiciteit 
brengt ons in relatie met de christelijke 
kerk in het Oosten die ook de geloofsbelij-
denis van Nicea kent.

Ene lichaam van Christus
Dit onderstreept de noodzaak om over ka-
tholiciteit na te denken. Ik zou bijna zeg-
gen: te mediteren. Het belijden en beleven 
van katholiciteit betekent dat we ons ver-
bonden weten met het ene lichaam van 
Christus van alle tijden en van alle plaatsen. 

Irenaeus vertolkte de eenheid van de kerk 
van alle tijden trefzeker in het beeld van de 
ene zon die in alle tijden schijnt. Wij kijken 
naar dezelfde zon (Christus) en hebben 
hetzelfde geloof als Polycarpus, Ignatius en 
Augustinus. Als hun geschriften vervreem-
ding bij ons oproepen, zegt dat meer over 
ons dan over hen. Het vraagt van ons oefe-
ning om ons één te weten met de kerk van 
het eerste uur.

De Reformatie heeft dit gepeild. Men zag in 
de kerk van de Middeleeuwen een gebrek 
aan katholiciteit en daarom wilde men te-
rug naar de “leer en de praktijken van de 
vroege kerk” (Calvijn). In dit licht was de 
Reformatie een reformatie tot katholiciteit. 
Daarin is tegelijk een norm voor gerefor-
meerde identiteit gegeven. Theologie kan 
alleen gereformeerd worden genoemd als 
ze katholiek is en de katholiciteit erdoor 
wordt gediend. Elk isolement van het le-
vende lichaam van Christus brengt afster-
ving met zich mee, zoals een lichaamsdeel 
nooit zonder het geheel van het lichaam 
kan bestaan. Ook spiritualiteit wordt beoe-
fend en beleefd in samenhang met Chris-
tus’ lichaam van alle tijden en plaatsen.

Dit onderstreept ook het bijzondere van het 
lichaam van de kerk als lichaam van Chris-
tus. In aardse instituten kunnen wij niet 
meer uit de weg met inzichten en concep-
ten uit het verleden, maar in de christelijke 
kerk is dit geheel anders. Christus’ lichaam 
is van alle tijden en culturen. Juist de theo-
logen uit andere tijden kunnen ons hel-
pen om de rijkdom van het geloof dieper 
te verstaan en andere facetten daarvan te 
ontdekken die in onze eigen tijd heilzaam 
zijn. Katholiciteit doorbreekt onze bekrom-
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penheid en breekt de geslotenheid van de 
kerk in een gesloten cultuur open.

Zo is katholiciteit voor ons een criterium 
dat ons alert maakt. Als we het contact 
met de kerk van alle tijden en plaatsen 
verliezen, verliezen we onze katholiciteit 
en komen we in een isolement. We gaan 
dan dingen benadrukken die niet wezen-
lijk zijn en we verliezen het zicht op de 
volheid van het geloof. Gebrek aan katho-
liciteit brengt dan ook een arm geestelijk 
leven met zich mee. Het tegendeel is ook 
waar. Oefening in katholiciteit helpt ons 
om “met al de heiligen” te verstaan de 
lengte, hoogte, breedte en diepte van de 
liefde van Christus. We hebben elkaar drin-
gend nodig om de diepten van onze God in 
Christus te ontdekken en daaruit te leven.’ 

Prof. dr. W. van Vlastuin

Avondmaal
Op 5 december is er weer bediening van 
het Heilig Avondmaal. We hebben nog niet 
voldoende zicht op mogelijke maatrege-
len. We zullen deze dag drie diensten hou-
den, zodat iedereen die deel wil nemen de 
gelegenheid krijgt om dit ook te kunnen 
doen. Onderstaand geef ik het volgende 
m.b.t. het Avondmaal ter overdenking van 
twee schrijvers mee. 

1) Cyrillus van Alexandrië [380 – 444]
 Ziehier het symbool van hetgeen zich 

nu voltrekt. Dit zijn nu de gerechten van 
deze Maaltijd; 

 de milde Gastheer wacht u, de God-
delijke geschenken liggen gereed. De 
mystieke tafel staat aangericht, het le-
venschenkende mengvat is gemengd. 

 De Koning der glorie ontbiedt u, de 

Zoon van God ontvangt u, 
 God, het vleesgeworden Woord geeft 

Zich aan u over,
 De Wijsheid van God de Vader, Die Zich 

een huis heeft gebouwd dat niet met 
handen gemaakt is, deelt haar eigen Li-
chaam uit als brood en schenkt ons haar 
eigen levengevend Bloed als wijn. 

 O, huiveringwekkend mysterie! O on-
begrijpelijk heilsplan! O onbegrijpe-
lijke afdaling tot ons!

 O onnaspeurlijke barmhartigheid! De 
Schepper zet Zijn schepsel Zichzelf voor ter 

 verkwikking; Hij die het Leven zelf is, 
schenkt aan stervelingen Zichzelf als 
spijs en drank. 

 Komt, zo spoort hij aan: eet van Mijn 
brood en drinkt van Mijn wijn, die Ik 
voor u mengde. Smaakt en ziet dat de 
Heere goed is. 

2) Jacqueline van der Waals [1868 – 1922]
 Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw, 
 Ik ben mijzelven moede en ik ben 
 het zoeken moe, naar God, Die ik niet ken
 En Die ik toch zo gaarne kennen zou. 

  Ik ben mijn zwakheid moe en mijn  
verdriet, 

 mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot, 
 maar bovenal het zoeken naar mijn 

God! 
 - ik ben het zoeken moede- maar God niet. 

 Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
 ze zeventig maal, zevenmaal en meer
 Hij wil niet, dat mijn ziele sterft maar leeft. 
 O, wonderbare goedheid van de Heer’,
 Die naar zo moedeloos een ziel nog 

vraagt, 
 Die alle dingen en ook mij verdraagt. 

Vitellus - Willem de Mérode 
Misschien heeft u nog nooit van de Neder-
landse dichter Willem de Mérode [1887-
1939] gehoord. Hij was een protestants-
christelijke dichter en heeft veel gedichten 
nagelaten. Onder andere het onderstaande 
gedicht over een zekere Vitellus. Vitellus is 
een jongen die leeft in de tijd van de chris-
tenvervolging in het Romeinse Rijk. Als je 
onder bepaalde Romeinse keizers de Heere 
Jezus beleed als je Verlosser, werd je voor 
de leeuwen geworpen. Hier gebeurt dat 
met Vitellus, die zich in zijn dagelijks leven 
staande houdt door wafels (soort koeken) 
te verkopen. Men hield van hem om zijn 
wafels. Niet om wie hij was. Als de leeuwen 
hem verscheurd hebben, praat en lacht men 
of er niets is gebeurd. Maar Vitellus is dan bij 
zijn Heere in de hemel. In dit gedicht wordt 
gesproken over de Vis, dat verwijst naar de 
Heere Jezus, de Vis is het Ichthus-teken dat 
christenen gebruikten in die dagen.   

Vitellus
Waar is Vitellus, de wafelverkoper? 
Waar is Vitellus, die snelle loper?
Hij danste als hij liep, en hij stond op een voet, 
zijn wafels waren zo warm en zoet.

De keizer kocht, en de gladiatoren,
en de keizerin heeft van hem gekocht.
Hij mocht alles zien en alles horen.
Was overal en nergens als men hem zocht. 

Vitellus komt in paleizen en kroegen,
men weet nooit wat hij doet, en nooit waar 
hij is. 

Hij sprak straks met lieden die ketenen 
droegen, 
zij vertrouwen hem, want hij tekent de Vis.

Vitellus heeft voor Christus gekozen,
hij loopt bij Christenen uit en in.
Wáár is Vitellus, brullen de matrozen,
dat bakkertje was zo naar onze zin.

Men heeft Vitellus gevangen genomen,
op een nacht, met veel ‘godsdienstig 
gespuis’. 
Toen de keizer het hoorde, liet hij hem 
komen, 
hij wou Christus niet vloeken; hij moest 
aan’t kruis.

Men heeft hem slechts aan het hout 
gebonden, 
hij is jong en mooi, men liet hem graag vrij. 
Spijker maar vast mijn lijf vol zonden,
sprak hij; Heere Jezus, denk aan mij. 

Allen die aten van zijn wafels
zien hoe een leeuw hem bespringt en 
verscheurt. 
Slaven verwijderen bloed en rafels,
men praat en lacht of er niets is gebeurd. 

Waar is Vitellus, de wafelverkoper?
Waar is Vitellus, die snelle loper? 
Vitellus zag Christus, verliet zijn gewin 
en snelde de Heere na, de hemel in.

Een hartelijke groet vanaf de Zandlaan,
fam. ds. W. Schinkelshoek

“We moeten ons niet laten vermaken door de zonden waar Christus voor stierf!"

John Macarthur
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Van de Kerkenraad

Verkiezingen kerkenraad en kerkvoogdij
Met het oog op de komende verkiezingen 
voor het ambt van ouderling en voor kerk-
voogd heeft de kerkenraad in haar verga-
dering op 17 november jl. de volgende 
dubbeltallen (in alfabetische volgorde) 
samengesteld:

Vacature ouderling A. Methorst:
- Dhr. G. Admiraal, Zuider-Eng 7 Bennekom
- Dhr. J.D. Lam, Hertespoor 52 Ede

Vacature kerkvoogd W. van Wolfswinkel
- Dhr. A. van de Pol, Grootveld 69 Ede
- Dhr. A.J. Keurhorst, Voerakker 60 Ede

Alle belijdende lidmaten van de gemeente 
worden hartelijk uitgenodigd om aanwe-
zig te zijn bij de stemmingsvergadering en 
hun stem uit te brengen. Deze stemmings-
vergadering zal gehouden worden op don-
derdag 9 december, van 19.30 – 20.30 uur 
in de Zuiderkerk.

Voor de volgende aftredende en herkies-
bare broeders zijn door de gemeente geen 
namen ingediend. Zij zijn daarmee herko-
zen door de gemeente. 

- Ouderling J.C. van Wolfswinkel is herkozen
- Diaken J.J. van Harten is herkozen
- Diaken A.M.K. de Kool is herkozen
- Kerkvoogd D. Marchal is herkozen
- Kerkvoogd H.J. Aalbers is herkozen

Als kerkenraad willen we u danken voor 
de betrokkenheid middels het indienen 

van de namen voor de niet-herkiesbare 
broeders. Ook zijn we zeer dankbaar dat 
de herkiesbare broeders het vertrouwen 
van de gemeente hebben gekregen om 
DV weer een termijn te mogen dienen. Bo-
venal past het ons de Heere, de Koning van 
de Kerk, te danken dat hij heeft voorzien 
in voldoende mannen om de tweetallen 
te kunnen opstellen. Dat op deze middel-
lijke wijze de ambten en vacatures in de 
kerkvoogdij weer vervuld mogen worden 
en daarmee de gemeente gebouwd, tot 
de voortgang van de verkondiging van het 
Woord, tot eer van Zijn heilige Naam.

Israël
Aansluitend aan de stemmingsvergade-
ring, zal op 9 december door dhr. J. H. Hars-
kamp en dhr. W. van Steenbergen een pre-
sentatie c.q. inleiding worden gehouden 
over Israël. In ongeveer een half uur vertel-
len zij ons iets over de Bijbelse profetieën 
aangaande Israël. Ook laten ze iets zien 
over het project van de Hersteld Hervorm-
de Kerk in Dimona. Dhr. Harskamp en dhr. 
Van Steenbergen zijn in onze gemeente 
contactpersonen van de commissie Israël 
van de Hersteld Hervormde Kerk.

Reformatorische Oudervereniging
Het bestaansrecht van onze Christelijke en 
Reformatorische scholen is niet meer van-
zelfsprekend. De ROV komt, namens de ou-
ders, op voor de vrijheid van onderwijs in 
Den Haag bij de politiek en het ministerie. 
De vrijheid van onderwijs staat steeds meer 
onder druk. Dit is reden voor ons als ge-

meente om het eigen onderwijs te steunen 
en dit in gebed voor de Heere te brengen. 

De ROV krijgt steeds meer mogelijkheden 
om haar stem in Den Haag te laten horen. 

Het is uiteraard belangrijk voor de ROV om 
daadwerkelijk namens veel leden (ou-
ders) te kunnen spreken. Meer kunt u hier-
over lezen op de website: 
www.rovereniging.nl 
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Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster
3 december JV +16
4 december Gebedskring
6 december Catechisatie
8 december Kinderclub
9 december Stemmingsvergadering/Presentatie Israël
10 december JV Sprekersavond
11 december Decemberactie (Act.commissie)
13 december Catechisatie
14, 15 december Vrouwenvereniging
17 december JV -16
18 december Gebedskring
20 december Catechese-avond voor alle catechisanten
22 december Ouderenmiddag
25 december Kinderkerstfeest

Oppasrooster
5 december Mw. L. van Spronsen, Mw. D. Vroegindeweij

Lisanne Bakker, Liselotte van de Sluijs
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Diaconie

12 december Mw. M. Donkersteeg, Mw. W. Oostrom
Hadassa Adam, Geanne Visser

19 december Mw. J. Bouwheer, Mw. K. Jansen
Annemieke van Engelenhoven, Ellen van der Vliet

26 december  Mw. M. van de Craats, Mw. J. (Jacobien) van der Vliet
Rebecca Adam, Marieke van Leeuwen

Kerkautorooster
5 december  Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53

Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen  0318 56 15 49
12 december  Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19  

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  
19 december  Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55

Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07
25 december Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19  

Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0318 41 57 15 
26 december Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52   

Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83
31 december Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53

Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen  0318 56 15 49

Opbrengst collecten oktober
(collecteontvangsten via de website en per bank)

Zondag  3-10
Donderdag  7-10
Zondag 10-10
Zondag 17-10
Zondag 24-10
Zondag 31-10

Inloophuis Dimona, Israël 
Noodhulp en rampenfonds  
Noodopvang Afghaanse evacués, Harskamp (CVVE)

Per bank ontvingen we in oktober, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Inloophuis Dimona, Israël 

Noodhulp en rampenfonds  
Noodopvang Afghaanse evacués, Harskamp (CVVE) 

Per bank zijn voor september nog de volgende collectegelden nagekomen:
Wycliffe, comité Karels € 
FNGP €
Christelijk Noodhulp Cluster € 
De Herberg €

Per bank zijn voor augustus nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming €
DPE €

Collectebestemmingen
Op zondag 5 december wordt in onze gemeente het Heilig Avondmaal weer bediend. 
Op deze zondag is de diaconale collecte, waaronder de Avondmaalscollecte, bestemd 
voor het MAF Steunfonds voor Willem en Lydia de Bruijn. De financiële ondersteuning 
van het werk van Willem en Lydia is nog steeds nadrukkelijk een punt van aandacht. 
We roepen u van harte op aan dit mooie werk in Gods Koninkrijk ook financieel bij te 
dragen, zowel via de collecte als persoonlijk. Ook structurele steun is daarbij belangrijk! 
En laten we als gemeente ook in gebed om Willem, Lydia en Leah heen blijven staan!

Tijdens de kerstdagen zal er gecollecteerd worden voor het landelijke evangelisatie-
werk. Door de hele Bijbel heen komen we de opdracht tegen om de boodschap van 
het Evangelie door te geven. Met deze collecte wordt evangelisatiewerk gesteund dat 
plaats vindt in o.a. De Bijlmer, Den Helder en Schiedam. Ook worden er jaarlijks diverse 
cursussen, bijeenkomsten en toerustingsavonden georganiseerd voor gemeenteleden 
die toegerust willen worden voor het evangelisatiewerk. Naast Bijbelse toerusting is 
er ook veel aandacht voor evangelisatiemateriaal voor in de praktijk. Om het evange-
lisatiewerk voort te kunnen blijven zetten, vragen wij uw aandacht voor deze collecte.

Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. Ook nu de collecte nog steeds alleen di-
gitaal plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkomstenstroom op peil blijft. Zo kunnen 
we als gemeente onze diaconale taak voort blijven zetten. Laten we ook nu van onze 
overvloed rijk blijven geven voor God en onze naaste!

Bidden is zonder enige twijfel de hoogste activiteit van de menselijke ziel. De mens is op zijn best en 

het hoogst wanneer hij op zijn knieën oog in oog komt te staan   met God.” 

Martin Lloyd-Jones
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Begroting Diaconie 2022

Uitleg
1 Collecten in kerkdiensten (Baten)
We hebben als diaconie besloten om de verdeling tussen ‘collecten in kerkdiensten’ (al-
gemene collectes voor de diaconie) en ‘door te zenden collecten’ anders te verdelen. 
Deze verhouding was voorheen 50/50, maar aangezien het vermogen van de diaconie 
circa €60.000 (richtbedrag) bedraagt, hebben we besloten deze verhouding op 1/3 te 
zetten. Dit houdt in dat er minder collectes voor de diaconie worden gehouden, maar 
meer ‘door te zenden collecten’.

2 Overgenomen Kerkvoogdij (Baten en Lasten)
De collectes die de diaconie heeft overgenomen van de kerkvoogdij (Zendingscollecten, 
evangelisatiewerk, FNGP, Israël collecten) i.v.m. dat de kerkvoogdij krap bij kas zit, zijn 
apart weergegeven om hier meer transparantie over te geven. Daarnaast hebben we 
voor 2022 de collectes voor het landelijk jeugdwerk ook van de kerkvoogdij overgeno-
men, waardoor dit bedrag hoger uitvalt.

3 Doorzendcollecten (Baten en Lasten)
We willen de verhouding van de doorzendcollecten voor plaatselijk, landelijk en we-
reldwijd meer gelijk trekken, waarbij de nadruk wel op wereldwijd blijft liggen.
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Kerkvoogdij

Opbrengst collecten oktober
(Collecteontvangsten via de website en per bank)

Zondag  3-10 Opleiding predikanten 
Zondag  3-10 Kerk en pastorie 
Donderdag 7-10
Zondag  10-10

Zondag  10-10 Kerk en pastorie 
Woensdag 13-10 Trouwdienst 
Zondag  17-10
Zondag  17-10 Kerk en pastorie 
Zondag 24-10
Zondag 24-10 Kerk en pastorie 
Zondag  31-10
Zondag  31-10 Kerk en pastorie 

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

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in oktober € 37,50 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
In oktober ontvingen we via dominee Schinkelshoek 1x € 50,00, via ouderling Methorst 
1x € 40,00 en via diaken Slotegraaf 1x € 20,00. Alles met algemene bestemming.

Oude metalen
In oktober ontvingen we € 934,70 voor oude metalen.

Aankondiging brief verplichte bijdrage 2021
Rond het verschijnen van deze kerkbode ontvangt u van de kerkvoogdij bericht over de 
verplichte bijdrage 2021. Dit betreft een bijdrage die we jaarlijks van u als gemeentele-
den 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. We sturen de brief niet naar elk afzonderlijk mailadres, maar
naar één mailadres per pastorale eenheid. De mail is afkomstig van administratie@hh-
gede.nl. Als we geen mailadres van u hebben, ontvangt u de brief per post. 

Oproep inleveren collectemunten ten bate van de kerkvoogdij 
Als kerkvoogdij hebben we u de afgelopen maanden herhaaldelijk geïnformeerd over 
onze financiën en verzocht om uw bijdrage hiervoor. We realiseren ons dat velen van u 
echter nog collectemunten ‘op voorraad’ hebben. Collectemunten die u reeds betaald 
hebt, en die al lange tijd ongebruikt thuis liggen. Meermaals bereikte ons het verzoek 
om bij te kunnen dragen door het inleveren van deze ongebruikte munten. 

4 Aanvulling doorzendcollecten - Plaatselijk (Lasten)
De diaconie heeft voor 2 doelen (DPE en voedselbank Ede) een toezegging gedaan. Er 
wordt voor deze doelen gecollecteerd, maar dit bedrag wordt aangevuld door de diaco-
nie tot het toegezegde bedrag.

5 Aanvulling doorzendcollecten - Wereldwijd (Lasten)
De diaconie heeft voor 2 doelen (Wycliffe, comité Karels en MAF, fam. de Bruijn) een toe-
zegging gedaan. Er wordt voor deze doelen gecollecteerd, maar dit bedrag wordt aan-
gevuld door de diaconie tot het toegezegde bedrag.

6 Resultaat
Omdat het aantal algemene diaconale collectes zijn verminderd, valt het resultaat lager uit.

Inzage begroting diaconie 2022
De begroting van de diaconie voor 2022 ligt van 13 t/m 17 december ter inzage in de 
kerk. U hebt dan gelegenheid om de begroting in te zien en vragen te stellen. Mocht u 
hier belangstelling voor hebben, neemt u dan contact op met de penningmeester van de 
diaconie (penningmeesterdiaconie@hhgede.nl) om een afspraak te maken voor inzage.

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.

Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet Linge (0318-625918) of Dirmia van der Welle 
(0318-572166) of mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl.
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Voorjaar 2020 dwongen de omstandigheden ons om abrupt het fysiek collecteren te be-
eindigen. Nu ziet het er niet naar uit dat we dit op korte termijn weer kunnen hervatten. 
We willen u daarom graag in de gelegenheid stellen om uw bijdrage voor de kerkvoog-
dij ook in de vorm van collectemunten te geven. Daartoe zullen we in de maand decem-
ber een ‘collectebak’ in de hal van de kerk zetten, waar u uw (zakjes) munten in kunt 
doneren. Van harte aanbevolen! 

Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten 
Op 31 december en 1 januari is de 2e collecte bestemd voor de opleiding en vorming 
van predikanten. De prediking van het Evangelie behoort tot het wezen van de kerk. 
Als commissie opleiding en vorming (COV) zijn we daarom blij dat de Heere nog steeds 
arbeiders uitstoot in Zijn dienst. Als COV willen we naast de opleiding aan het seminarie 
ook (beginnende) predikanten ondersteunen door bijvoorbeeld het bieden van trainin-
gen voor vergaderen en het omgaan met grote werkdruk. Opnieuw vragen wij hiervoor 
uw gebed. Ook willen wij u vragen om financieel bij te dragen middels de collecten of 
door uw bijdrage over te maken op NL 81 RABO 01414 58062 t.n.v. COV onder vermel-
ding “gift opleiding”. 

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 15 januari. We beginnen om 9.00 uur en ronden 
af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van Leeuwen, 
0318-561549. 

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

"we moeten op geen enkele manier naar enige zonde in ons vorige leven kijken, behalve als het ons 

ertoe brengt God te loven en Zijn genade in Christus Jezus te verheerlijken."

D. Martyn Lloyd-Jones
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Activiteitencommissie

Verenigingen en Kringen

Terugblik
Zaterdagmiddag 9 oktober maakte een 
mooie groep van 12 mannen en vrouwen 
uit onze gemeente een prachtige mountain-
biketocht door Ede en omgeving. Het was 
supergezellig én sportief! Leuk om te zien 
dat er steeds meer mensen mee fietsen.

Woensdagavond 20 oktober waren er 9 
sportievelingen gezellig met elkaar aan 
het sporten in sportzaal De Maandereng. 
Voetbal, volleybal en zelfs hockey maakten 
deze avond tot een sportief succes. We had-
den wel wat meer animo verwacht. Mocht 
je nu denken; ik had er tóch graag mee 
gesport en hoop dat het volgend jaar wél 
weer op de planning staat, dan kan je ons 
altijd een berichtje sturen.

Zaterdagavond 13 november hebben vele 
gemeenteleden gezellig bij elkaar ge-
geten onder de noemer van het WALKING 
DINNER. Gezien de vele reacties: ‘reuze ge-
zellig!’ ‘lekker gegeten!’ en ‘ voor herhaling 
vatbaar’, die er klonken, zetten we deze ac-
tie wat ons betreft ook volgend jaar weer 
op de agenda. En nu we de smaak toch te 

pakken hebben, ga ook in de tussentijd ge-
rust eens bij elkaar dineren (wel op uitno-
diging natuurlijk :).

Vooruitkijker
DECEMBERACTIE | Zaterdag 11 december 
kunt u diverse lekkernijen bij de kerk afha-
len of laten bezorgen. Opbrengst is ten be-
hoeve van de kerkvoogdij. Hieronder staan 
de producten die u op de website van de 
kerk kunt bestellen (via bestelformulier).
• Schulp Appel-perensap | 1 liter | € 3,00
• Toblerone reep XL (40 cm) | 360 gram | 

€ 5,00
• Kerststol | ca. 1 kilo | € 10,00
• Kiphammetje | 700 gram | € 7,00
• Kiprollade | 1 kilo | € 8,00

HHKETTING | Vrijdag 14 januari organiseren 
we opnieuw de HHKetting. De leuke, crea-
tieve en vooral verrassende pakketjes die 
we elkaar vorig jaar brachten waren let-
terlijk en figuurlijk schakeltjes voor de on-
derlinge verbondenheid als gemeente. We 
hopen dat er weer velen zich aanmelden, 
dit kan via de website. U wordt hiervan nog 
op de hoogte gebracht per e-mail.

liederen oefenen voor de kerstviering. En 
er zijn kinderen die wat op mogen zeggen. 
Zorg dat je erbij bent!

Ouderenmiddag
Op 22 december is er een ouderenmid-
dag. Deze middag zal in het teken van de 
geboorte van de Heere Jezus staan. Er zal 
worden gedeclameerd en gezongen, tot 
slot zal er [hopelijk!] een broodmaaltijd 
met elkaar zijn. Allen hartelijk welkom. We 
beginnen om 14.30 uur. 

Lidmatenkring 
Donderdagavond 9 december zou er een lid-
matenkring zijn. Deze vervalt omdat er een 
stemmingsavond is om een ambtsdrager en 
een kerkvoogd te kiezen. Na deze verkiezing 
zullen de heren W. van Steenbergen en J. 
Harskamp ons iets vertellen over Israël.

Catechisatie
Maandagavond 20 december is de laatste 
catecheseavond van het jaar 2021. Voor 
die avond hebben we mw. van Dokkum en 
dhr. Witteveen uitgenodigd van de stichting 
Kamp Westerbork. Mw. van Dokkum zal haar 
levensverhaal vertellen, wat zij heeft mee-
gemaakt. Alle catechisanten van jong tot 
oud zijn van harte welkom! We beginnen 
om 19.15 uur en het zal een uurtje duren.    

Vrouwenvereniging
Beste zusters (en broeders die dit lezen),
Als vrouwengesprekskring is ons hoofddoel 
Bijbelstudie. Afgelopen keer besefte ik weer 
hoe Bijbelstudie (groeien in geloof) samen-
gaat met ‘draagt elkanders lasten’. Want ge-
loven doe je niet ‘alleen’; daar heb je elkaar 
voor nodig. In de meeste gevallen weet je 
het meeste al. Hoe groei je in het Woord? Hoe 

neem je toe in wijsheid? En toch... zo goed 
om elkaar te bemoedigen. Elkaar te stimule-
ren in het nemen van stille tijd, elkaar te wij-
zen op de vastheid van Zijn beloften en daar-
aan niet te twijfelen! Elke keer word ik weer 
opgebouwd en ik ben dankbaar hiervoor! 

In december (dinsdagochtend 14 en 
woensdagavond 15 december) van harte 
welkom! De inhoud van de Bijbelstudie zal 
nog worden bekendgemaakt via de mail. 
Voor degenen die net nieuw binnen de 
gemeente zijn, bel of app (Henriette 06-
18390280) gerust als je meer wilt weten! 
We komen graag met je in contact! 

Jeugdvereniging Ichthus
Ha JV-ers, 
Eind oktober hebben we met elkaar een ac-
tiviteitenavond gehouden. Middels beeld 
en geluid hebben we een waargebeurd 
verhaal gevolgd. Hierin vormde de oorlog 
tussen de Hutu’s en de Tutsi’s het decor 
voor gezinnen die in geestelijke strijd (bin-
nen en buiten het gezin) zijn. Uiteindelijk 
blijkt vergeving van de naaste (omdat ze 
zelf door Christus’ bloed vergeven zijn) de 
sleutel tot een nieuw begin. 

November is daarna weer omgevlogen! 
Twee JV avonden voor -16 en twee JV avon-
den voor +16. Aan de andere kant corona 
die steeds meer om zich heen grijpt. School 
en werk komen daardoor soms onder druk 
te staan. Fijn dat we als JV toch samen kon-
den blijven komen.

JV -16
In november hebben we over het thema ‘Al-
les wordt nieuw’ nagedacht vanuit het boek 
Openbaring. De eerste avond hebben we 

Kinderclub
Het kerstfeest komt snel dichterbij. De kin-
deren die in de middelste groep zitten, 
hebben een mooie adventskalender ge-

maakt. Nog even wachten tot 1 december… 
Op 8 december is er weer een clubmid-
dag. Deze middag denken we ook al een 
beetje aan het kerstfeest. We gaan alvast 
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Puzzelhoekje

Kleurplaat
Openbaring 19 (de wederkomst van Christus) 
vergeleken met Mattheüs 24 (de tekenen 
vóór de wederkomst). De terugkomst van 
Christus is nabij, en zijn wij er klaar voor? De 
tweede avond hebben we Openbaring 21 
(de nieuwe hemel en de nieuwe aarde) met 
elkaar besproken. Wat een toekomst is er 
voor iedereen die Hem mag kennen! Daar-
naast hebben we natuurlijk ook leuke activi-
teiten gedaan, lekker gegeten en veel gela-
chen. Zorg dat je er de volgende keer bij bent!

JV +16
Wat hebben we een heerlijke avond ge-
had! De opening was uit Numeri 13. Jo-
zua en Kaleb die naar het beloofde land 
Kanaän werden gestuurd om dat te be-
kijken. Wat een vooruitzicht hadden ze 
om daar een nieuwe start te maken! Ze 
kwamen terug met een enorme druiven-
tros, granaatappelen en vijgen. Een land 

overvloeiend van melk en honing. Maar 
het liep anders… Herkennen wij dat? Dat 
onze mooie, soms grootse plannen ook 
niet doorgaan? En hoe gaan wij daarmee 
om? Zijn we geduldig? Laten we ons ver-
trouwen stellen op de Heere, Die weet 
wat goed voor ons is.

Daarna hebben we een proeverij gehad 
van honing, druiven en vlees. En niet te 
vergeten, de competitie rondom sjoelen en 
darten is nog niet voorbij; het kan nog alle 
kanten op! We hopen jullie de volgende 
keer weer te zien!

Data in November 
3-12  JV +16
10-12 Sprekersavond, ds. Kommerie
17-12 JV -16

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

Ha jongens en meisjes,
Deze kerkbode heb ik een puzzel en kleurplaat uitgezocht wat gaat over muziek. In de 
Bijbel wordt over veel muziekinstrumenten gesproken. Kan jij van de woorden in de puz-
zel instrumenten maken? Ook David maakte veel muziek. Kan jij David mooi inkleuren? 
De uitslag van de puzzel en de kleurplaat mag je dan weer opsturen naar puzzelhoekje@
hhgede.nl of naar Valkestein 917, 6714 BG Ede. Ik zou het leuk vinden om veel oplossin-
gen te krijgen. 

Groetjes van Simone

Zoek in de rechthoek 12 muziekinstrumenten uit de Bijbel op.

DEELV IJPP CAALMIB TULFI GROEL HNOOR

ZAIBUN PARH TUIL EICTR MOTLERM PROTMET "Zijn de dingen waar u voor leeft, het waard om Christus voor te laten sterven?"

Leonard Ravenhill
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Overige berichten

Verhaal

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

Twee rijke jongens
Meer dan tweehonderd jaar geleden 
woonden de twee broers Michael en Dave 
in Londen. Heel plotseling stierven de 
beide ouders van de jongens. Dave was 
ongeveer elf jaar en Michael dertien. Ge-
lukkig hadden de ouders hun zonen on-
derwezen in het woord van God. De Bijbel 
was een kostbaar bezit voor de jongens 
geworden en ze hielden van de Verlosser 
die voor zondaars was gestorven. Maar 
nu moesten ze besluiten wat ze gingen 
doen. Ze hadden maar één vriend in de 
wereld en dat was een oom die in Liver-
pool woonde. Ze hadden geen geld, dus 
konden ze niet in het huis blijven dat hun 
ouders gehuurd hadden. Ze konden ook 
niet wachten tot de post het antwoord 
van hun oom bracht. Daarom pakten ze 
hun eigendommen in en gingen op zoek 
naar hun oom. Na een voettocht van vele 
vermoeiende kilometers kwamen ze in 
een plaatsje dat Warrington heette. Dat 
is ongeveer dertig kilometer van Liver-
pool vandaan. Met hun kleine bundeltjes 
eigendommen in hun handen gingen ze 
naar een herberg. Daar vroegen ze of ze 
mochten overnachten. 

De herbergier vroeg de broers natuurlijk 
om geld, maar ze antwoordden droevig 
dat ze dat helaas niet hadden. ‘Misschien 
kunnen we in de stal slapen, meneer,’ 
stelde Michael voor. De herbergier be-

keek de jongens om te zien of ze iets kost-
baars bij zich hadden. Ze droegen geen 
goud, want ze waren erg arm, maar de 
man zag dat de oudste jongen een Bijbel 
in zijn jaszak had. ‘Je kunt me je Bijbel 
verkopen, jongeman,’ bood de herbergier 
aan. ‘Ik geef je er vijf shilling voor.’  Dat 
was erg verleidelijk voor de jongens. Ze 
waren moe en hongerig. ‘Nee, meneer,’ 
antwoordde Michael met tranen in zijn 
ogen, ‘we verhongeren nog liever dan 
dat we onze Bijbel verkopen.’ De man 
was verrast over de vastbeslotenheid van 
de jongens. Niet veel mensen zouden zo 
stellig zijn. De herbergier besloot hen 
op de proef te stellen. ‘Zes shilling dan.’ 
‘Nee, meneer,’ riepen de jongens beide. 
‘Tien,’ bood de man toen. ‘Nee!’ riep Mi-
chael. ‘Dit boek is al de hele reis vanaf 
Londen onze steun en troost. We leden 
vaak honger en we waren moe. Dan gin-
gen we naast de weg zitten en lazen uit 
de Bijbel. Het was alsof de Bijbel eten en 
drinken en rust voor ons was, want we 
kregen de kracht om door te gaan. En het 
zal onze bron van kracht zijn tot we onze 
oom in Liverpool vinden.’ Dave knikte in-
stemmend bij de woorden van zijn broer. 
‘Maar,’ zei de man na een korte pauze, 
‘stel dat je in Liverpool aankomt en je 
vindt je oom niet. Of wat als hij je niet wil 
helpen. Wat doe je dan?’ ‘We zullen op 
God vertrouwen, want in dat boek,’ ant-
woordde Dave, terwijl hij naar het boek 
wees dat zijn broer vasthield, ‘las ik dit: 
‘Want mijn vader en mijn moeder heb-
ben mij verlaten, maar de Heere zal mij 
aannemen. (Psalm 27 : 10)’ De herbergier 

verwonderde zich. Zoveel vertrouwen in 
God had hij nog nooit gehoord of gezien. 
Hij kon een poosje niets uitbrengen. Toen 
zei hij: ‘Mijn vrouw zou jullie heel graag 
willen ontmoeten, daarvan ben ik zeker. 
Kom maar met me mee.’ Hij leidde hen 
naar de keuken en stelde de jongens voor 
aan zijn vrouw. Nadat de herbergier over 
het gesprek met de jongens verteld had, 
pinkte de vrouw haar tranen weg. Snel 
ging ze naar de keuken om een heerlijke 
maaltijd voor de jongens klaar te maken. 
Vervolgens bracht ze hen naar boven om 
te slapen. De jongens sliepen heerlijk tot 
de volgende morgen. Toen het tijd was 

om weg te gaan, probeerden de jongens 
de herbergier en zijn vrouw te bedanken, 
maar ze wuifden alle dank weg. ‘Jullie 
zijn een zegening voor ons geweest, lieve 
kinderen,’ zei de vrouw van de herbergier. 
‘Gods zegen toegewenst!’ Dus trokken de 
jongens verder, met harten die overlie-
pen van dankbaarheid.

Vraag:   Waarom dachten de jon-
gens aan de Bijbel als eten 
en drinken? Waarom denk 
je dat dit verhaal ‘Twee rijke 
jongens’ heet?

Bijbellezen:  1 Petrus 1 : 1 - 9

Decemberactie Woord en Daad
Bestelt u ook dit jaar weer uw krentenbrood 
of stol van bakker Bak, kiprollade of kipham-
metjes van Poeliersbedrijf Hillco bij ons? Han-
dig en lekker! Met uw aankoop steunt u het 
Woord en Daad project “Samen de strijd aan 
tegen kindslavernij”. In dit project gaat het om 
de bestrijding van kindslavernij in Ethiopië.

Prijzen:
• Krentenbrood zonder spijs 

€ 5,50 per stuk
• Krentenbrood met spijs 

€ 7,00 per stuk
• Kerststol (ong. 1 kg) 

€ 11,50 per stuk
• Kiprollade (1 kg) 

€ 10,00 per stuk
• Kipfilet (1 kg) 

€ 10,00 per kg

• Kiphammetje (700 gr.) 
€ 8,00 per stuk (3 voor € 21,50)

U kunt uw bestelling doorgeven tot en met 
vrijdag 17 december 2021 via internet: 
www.tinyurl.com/actie21 of telefonisch: 
06-81360233 (na 18:00u)

Afhalen
U kunt uw bestelling afhalen op donder-
dag 23 december 2021 van 14.30 – 15.30 
uur op het plein van de Eben-Haëzer-
school in Bennekom of van 15.00 – 16.00 
uur bij het peuterlokaal van Stadhou-
der Willem III school in Ede. Wij kunnen 
uw bestelling eventueel thuis bezor-
gen (binnen Bennekom, bezorgkosten:  
€ 2,00).

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Voor u gelezen

M’Cheyne n.a.v. 2 Korinthe 5 : 14 en 15a:
Het is werkelijk bewonderenswaardig op 
te merken, hoe de weg, die de Bijbel in-
slaat om ons heilig te maken, zozeer past 
voor onze natuur. Wanneer God het eens 
voorgesteld had, ons door vrees en schrik 
tot een heilig leven te leiden, hoe ijdel zou 
dan die poging geweest zijn. De mensen 
denken altijd, dat wanneer iemand van de 
doden kwam om ons de zekerheid te ge-
ven van het treurig verblijf waar, in einde-
loze jammer, de geesten van de verdoem-
den wonen, - dat dit ons dan tot een heilig 
leven zou dringen.

Maar ach, broeders! hoezeer toont dit de 
onwetendheid van onze natuur aan! Ver-
onderstelt dat God in dit uur voor ons oog 
de verborgenheden van die vreselijke 
plaats, waar de hoop nooit komt, wilde 
ontsluieren. Ja, wat meer is, veronderstelt 
dat gij, als het mogelijk ware, thans toebe-
reid werd om voor een tijd lang de wezen-
lijke smarten van de poel des voortdurende 
doodsstrijd, van de worm die nooit sterft, 
te voelen; - en dat u dan teruggebracht 
werd op de aarde, in uw oude toestand, 
tussen uw oude vrienden en bekenden; - 
zou u dan werkelijk geloven dat er voor u 
mogelijkheid was als een kind van God te 
wandelen? Ik twijfel er geenszins aan, u 
zou wel schrikken voor uw zonden; de be-
ken van de goddeloze vermaken zou uw 
vingers ontglippen, u zou sidderen bij een 
vloek, u zou huiveren voor een valsheid, 
omdat u iets gezien en gevoeld hebt van 
de kwalen, welke de dronkaard, de vloeker 
en de leugenaar wachten aan gene zijde 

van het graf; - maar meent u werkelijk dat 
u tot meerdere eer van God zou leven, dat
u Hem beter zou dienen dan ooit te voren?
Het mag waar zijn dat u tot meerdere liefde 
werd gedreven; ja zelfs dat u al uw goede-
ren gaf tot onderhoud van de armen, en uw 
lichaam om verbrand te worden; dat u eer-
lijk en matig leefde, in gedurige vreze van
één van de geboden te overtreden; maar
dit zou geen leven voor God zijn, u zou Hem 
geen stipje meer liefhebben.

Ach broeders, u bent op een droevige wijze 
verblind voor de toestand van uw bijzonder 
misvormde hart, als u niet weet dat liefde 
niet kan afgedwongen worden. Niemand 
werd ooit door vrees en schrik tot liefde 
gedreven, en daarom werd ook niemand 
door vrees en schrik tot een heilig leven 
gebracht.

Maar geprezen zij onze God! Hij heeft een 
krachtiger weg met ons ingeslagen dan hel 
en verschrikking, een beweeggrond ster-
ker dan zelfs een blik op die kwalen, Hij 
heeft een weg bedacht om ons tot heilig-
heid te trekken. Door ons op de liefde Zijns 
Zoons te wijzen, wekt Hij onze liefde op. Hij 
wist welks maaksel wij waren, Hij was ge-
dachtig dat wij stof waren. Hij kende al de 
bijzonderheden van ons verraderlijk hart. 
Daarom volgde Hij Zijn weg van heiligma-
king met het schepsel om het te heiligen. 
Dientengevolge maakt de Geest geen ge-
bruik van schrik om ons te heiligen, maar 
van liefde: ‘de liefde van Christus dringt 
ons’. Hij trekt ons door de koorden van lief-
de, door mensenzelen.
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 Welke ouders weten het niet, dat de ware 
weg om de gehoorzaamheid hunner kin-
deren te winnen is de liefde van hun kin-
deren te winnen? En zou u menen dat God, 
Die ons deze wijsheid schonk, dit Zelf niet 
wist? Meent u dat Hij eerst ondernemen 
zou de gehoorzaamheid van Zijn kinderen 
te verkrijgen, zonder allereerst hun liefde 
te winnen? Om zich te verzekeren van onze 
liefde, die van nature overal rondzwerft en 
zich overal zetelt behalve in God, heeft de 
Vader Zijn Zoon in de wereld gezonden om 
de vloek onzer zonden te dragen. ‘Hoewel 
Hij rijk was, is Hij om onzentwil arm gewor-
den, opdat wij door Zijn armoede rijk zou-
den worden’.

En o, als er vandaag slechts één onder u zou 
zijn, die, in het bewustzijn van zijn verlo-
renheid, een toevlucht wilde zoeken bij de 
Zaligmaker om bij Hem de vergeving van al 
zijn vroegere zonden te zoeken, dan weet 
ik zeker, dat het hem van heden af zou gaan 
als met die vrouw, die een zondares was, 
die aan Jezus’ voeten achter Hem stond, 
wenende, en begon Zijn voeten met haar 
tranen te wassen, en dezelve afdroogde 
met de haren van haar hoofd, en Zijn voe-
ten kuste en ze met zalf zalfde. Zo u veel 
vergeven is, zult u veel liefhebben, en zo 
u veel zult liefhebben, zult u leven in de
dienst van Hem, die u liefhebt.

R.M. MacCheyne

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 26 december. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 16 december 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).

“HEER sterk mij waar ik te zwak ben en verzwak mij waar ik te sterk ben!” 

Leonard Ravenhill
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Gedicht

’t Oog omhoog, het hart naar boven!

’t Oog omhoog, het hart naar boven,

hier beneden is het niet!

’t Ware leven, lieven, loven

is maar, waar men Jezus ziet.

Wat men hoort of ziet op aard’

is ons kost’lijk hart niet waard;

wil men leven, lieven, loven:

’t oog omhoog, het hart naar boven!

Jodocus van Lodenstein (1620 – 1677)
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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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