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Meditatie

Hieruit blijkt dat het evangelie goddelijk is. 
Immers, hoe kon het bij twaalf ongeletter-
de mannen opkomen om zulke grote da-
den te ondernemen? Ze verbleven op me-
ren, rivieren en onherbergzame plekken; 
ze hadden wellicht nog nooit een stad of 
een forum bezocht. Hoe kwam het bij hen 
op om zich tegen de hele wereld teweer 
te stellen? Ze waren immers bang en vol 
vrees, zoals degene die over hen geschre-
ven heeft, laat zien. Deze auteur maakt 
geen excuses en doet geen poging om hun 
missers te verdonkeremanen. Dit is een 
zeer belangrijk bewijs dat het hier om de 
waarheid gaat. Wat zegt hij over hen? Dat 
zij, nadat Christus gevangen was genomen 
en ondanks het feit dat zij ontelbare won-
deren hadden meegemaakt, vluchtten, 
terwijl hun Leider achterbleef en zij Hem 
verloochende.  Hoe kwam het dan toch bij 
hen op om stelling te nemen tegen de we-
reld? Toen Jezus nog leefde, konden zij de 
aanvallen van de Joden al niet verdragen. 
Stel, Hij was gestorven en begraven, maar 
niet opgestaan, zoals jullie beweren. Hoe 
was dit dan mogelijk?  Er moet toch iemand 
met hen hebben gepraat en hun moed 
hebben ingesproken? Anders zouden ze 
onder elkaar gezegd hebben: ‘Wat moeten 
we hiermee?’   Hij was niet in staat om Zich-
zelf te redden, en Hij zal ons beschermen? 
Hij kon Zichzelf niet helpen toen Hij nog 

leefde, maar nu Hij dood is, zal Hij Zijn hand 
naar ons uitstrekken? Bij Zijn leven heeft 
Hij niet eens één volk onderworpen en wij 
zullen de hele wereld overtuigen door Zijn 
naam uit te spreken?’  

Hoe zou je alleen al kunnen overwegen dat 
die dingen bedacht konden worden, laat 
staan dat ze zouden gebeuren? Daarom is 
het duidelijk dat zij het risico niet zouden 
hebben genomen, als zij niet hadden ge-
zien dat Hij was opgestaan en zo een enorm 
bewijs van Zijn macht hadden gekregen. 
Stel dat ze ontelbare vrienden hadden ge-
had. Zouden zij die niet meteen allemaal 
tot vijanden hebben gemaakt, omdat zij 
de aloude gewoonten verstoorden en de 
grenzen van de vaderen verlegden? Maar 
in feite hadden zij hen al als vijand, zowel 
hun volksgenoten als vreemdelingen. Stel 
dat zij eerbiedwaardig waren geweest op 
grond van allerlei uiterlijke kenmerken. 

Toch zou iedereen een afkeer van hen heb-
ben gehad, omdat zij een nieuwe wijze van 
leven invoerden. Maar nu waren zij zelfs 
verstoken van alle mogelijke aanbevelin-
gen en het lag voor de hand dat zij daarom 
door iedereen gehaat en veracht zouden 
worden. Wie wil je noemen? De Joden? Ja, 
die koesterden een onuitsprekelijke haat 
jegens hen, wat in overeenstemming is 

De dwaasheid van het kruis  

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

met hetgeen zij de Meester hadden aan-
gedaan. De Grieken? Die waren ook afwij-
zend, niet minder dan de Joden. Dat weten 
de Grieken zelf het best. Denk aan Plato: hij 
wilde een nieuwe staatsvorm- of eerder 
een nieuw onderdeel van de staatsinrich-
ting - invoeren, waarbij hij niet de regels 
aangaande de goden veranderde, maar 
eenvoudigweg de ene gedragscode voor 
de andere verruilde. Hij werd Sicilië uitge-
gooid en liep het gevaar de dood te vinden. 
Omdat hij niet stierf, bleef het bij het ver-
lies van zijn vrijheid. Echter, als er niet een 
barbaar was geweest, beschaafder dan de 
alleenheerser van Sicilië, had niets de filo-
soof kunnen behoeden voor eeuwige sla-
vernij in een vreemd land. 

Maar het invoeren van wijzigingen op het 
gebied van het bestuur is nog wel iets an-
ders dan de invoering van vernieuwingen 
op het gebied van de godsdienst. Want dat 
veroorzaakt bij mensen nog de meeste 
verwarring en opschudding. De uitspraak 
‘laat deze of gene trouwen met een be-
paalde vrouw’ of ‘de bewakers moeten 
zich op deze bepaalde manier als wachter 
opstellen’ is niet voldoende om mensen in 

heftige verwarring te brengen. Vooral niet 
wanneer die dingen vastgelegd zijn in een 
boek en het de wetgever niet veel moeite 
kost om die uitspraken in praktijk te bren-
gen. Maar dan uitspraken als ‘de wezens 
die vereerd worden, zijn geen goden, maar 
demonen’ en ‘de Gekruisigde is God’: jullie 
moeten goed beseffen hoeveel woede die 
hebben opgeroepen, hoe zwaar men daar-
voor heeft moeten boeten, hoeveel strijd 
daardoor is ontketend.

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

Zondag 7 februari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal)
1e collecte Diaconie
2e collecte HHJO
3e collecte Kerk en pastorie
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Uit de pastorie

Zondag 14 februari 10.00 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte DPE
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 21 februari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bed. Heilige Doop)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 28 februari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. H. v.d. Ziel (Veenendaal)
1e collecte Voorjaarszendingscollecte
2e collecte Plaatselijk evangelisatiewerk
3e collecte Kerk en pastorie

Gaat modder en vuil in een waterbeek bezinken,
Klim hoger op, als je van het water wilt drinken.

En is hij verderop ook modderig en onrein
Ga nog hoger de berg op en drinkt uit de fontein. 

Begint men de geloofsleer anders te maken, 
Zoek wat voor uw tijd anderen daarvan spraken,

En denkt u dat het daar ook niet is als het behoort,
Houdt u dan aan de bron van Gods beschreven woord,

Daar kunt u het allerzuiverste water halen,
Want God is onfeilbaar, maar mensen kunnen dwalen.

Jacobus Revius, enigszins herzien  
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God met ons
Met bovenstaand gedichtje ben ik de preek 
over art. 3 van de N.G.B. op zondagavond 
20 december 2020 begonnen. Niet zon-
der reden want art. 3 gaat over het Woord 
van God en in dat artikel belijdt zij dat Gods 
Woord uit Gods hand tot ons is gekomen. En 
dat wordt niet overal meer als vanzelfspre-
kend gezien. Diverse kerken en gemeenten 
hebben daar inmiddels een andere visie op 
gekregen en willen of zijn een andere lees-
sleutel gaan hanteren.  Hoe komt dat?   

Stukje geschiedenis
In februari 2021 is het 40 jaar geleden dat 
het rapport van de Gereformeerde Kerken 
(Synodaal) onder de titel ’God met ons’ werd 
vrijgegeven. In dit rapport werd er een wis-
sel omgezet m.b.t. het lezen van de Bijbel. 
Daar is natuurlijk een lang proces aan vooraf 
gegaan, een proces dat het gevolg was van 
de tijdgeest. De wens was om de vondsten 
en de verworvenheden van de weten-
schap en het Bijbels spreken met elkaar in 
overeenstemming te brengen. En dat was 
niet alleen in de Gereformeerde Kerken het 
geval, in de Nederlandse Hervormde Kerk 
speelde dit al eerder, zij hebben in 1967 
het rapport ‘Klare wijn’ laten verschijnen. 
Dit rapport ademde dezelfde geest als het 
rapport ‘God met ons’. Bij de Gereformeerde 
Kerken heeft de bekend geworden hoogle-
raar dr. H. M. Kuitert daar een belangrijke rol 
in gespeeld. In zijn boekje ‘De spelers en het 
spel’ (1964) geeft hij al voorzetten voor een 
veranderende manier van Bijbellezen.    

Wat is waarheid? 
Het probleem van de veranderende manier 
van Bijbellezen komt naar voren als wij de 
vraag stellen; wat wij precies onder ‘waar-

heid’ verstaan. Is het alleen waarheid als een 
verhaal ‘waar’ is en het de feitelijke toedracht 
van de gebeurtenissen precies weergeeft en 
dat het van buiten ons – zoals bij de Bijbel - 
tot ons komt? Dit noemen we het ’objectie-
ve’ waarheidsbegrip en wat theïsten onder 
‘waarheid’ verstaan. Een ander waarheidsbe-
grip is dat de ‘waarheid’ niet van buiten ons 
tot ons komt, maar dat zij een product is van 
ons denken, wetenschappelijk onderzoek, 
innerlijke ervaringen van de mens. Waarheid 
of ware kennis komt voort uit de mense-
lijke geest. Dit wordt het ’subjectieve’ waar-
heidsbegrip genoemd, hier voelen atheïsten 
zich bij thuis. De resultaten van de weten-
schappen en ons denken zijn de waarheid.  

Een tussenvorm
In de geschiedenis van het Westerse den-
ken staan deze twee visies tegenover el-
kaar. In de loop van de tijd is er, mede door 
de filosofie, een nieuw waarheidsbegrip 
gekomen. Een soort tussenvorm tussen het 
‘objectieve’ en het ‘subjectieve’ waarheids-
begrip. Volgens deze opvatting openbaart 
’waarheid’ zich alleen via een nauwe rela-
tie tussen het subject (de waarheidzoeken-
de mens) en het object (datgene waarover 
die mens waarheid zoekt). 

Relationeel
Het is dus de relatie die samenwerkt – en el-
kaar beïnvloedt - tussen de beide waarheids-
begrippen. Daarom spreken we van een ‘re-
lationeel’ waarheidsbegrip. Daarmee wordt 
bedoeld, als het om het verstaan van de Bij-
bel gaat, een samenwerking tussen God en 
mens over wat ‘waarheid’ is.  Op deze relatio-
nele wijze, maakt het rapport duidelijk, moet 
je de ‘waarheid’ die in de Bijbel staat lezen 
en opvatten. Het betekent dan, in de eerste 
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plaats, dat de Bijbelschrijvers de Goddelijke 
waarheid niet zomaar kant en klaar van God 
ontvangen hebben, maar dat die waarheid 
als het ware uit de relatie van die schrijvers 
tot God is gegroeid. De Bijbel heeft dus aan 
de ene kant wel Goddelijke waarheidsele-
menten, maar die zijn anderzijds ontstaan 
in relatie met zwakke, zondige, feilbare 
mensen, zodat we niet verbaasd moeten 
opkijken als de Bijbel zakelijke, historische 
en leerstellige onjuistheden en tegenstrij-
digheden blijkt te bevatten. In de tweede 
plaats komt de Bijbel met zijn waarheids-
inhoud ook naar ons. Wat moeten wij dan 
met die ‘ware’ gebeurtenis? Dan gaat het-
zelfde proces zich herhalen als indertijd met 
de Bijbelschrijvers. De Bijbelse ‘waarheid’ 
is dan niet een absoluut, los, statisch gege-
ven, meer. Zij is dus niet zondermeer ‘waar’. 
Nee, zij moet waarheid worden in relatie 
met de bijbellezer van nu, met mij als mens. 

Want wat doet het met mij?
Als de Bijbelinhoud c.q. tekst bij mij binnen-
komt, als ik er een relatie mee krijg, dan is het 
door deze oude woorden heen, in mijn 21e 
eeuw-situatie opnieuw ‘waarheid’ gewor-
den. Maar wel ‘waarheid’, die los is gemaakt 
van haar oude kaders. Het zijn wel oude 
woorden maar ze worden in een nieuwe ver-
pakking gedaan. Want de waarheid is nooit 
absoluut; als het bij mij binnenkomt is het 
waarheid geworden voor mij; als het bij mij 
niet binnenkomt is het geen waarheid voor 
mij geworden. Dat is het effect van het ‘re-
lationele’ waarheidsbegrip. Het is daarbij in 
wezen niet meer van belang of Abraham ooit 
een werkelijke stem van God heeft gehoord. 
Het is dan eigenlijk ook geen vraag meer of 
Abraham ooit werkelijk geleefd heeft. Ook 
de vraag naar het licht en de hemelse stem 

op de weg naar Damascus bij Paulus doet 
niet meer ter zake. Het enige waar het hier 
werkelijk om gaat is: doet het wat met mij.  

Wissel om!
Als dit plaatsvindt en dat heeft plaats ge-
vonden en vindt nog steeds plaats, dan 
worden er wissels omgezet. Dan laat je 
in de kern van de zaak los wat in de Ne-
derlandse Geloofsbelijdenis in art. 3 t/m 7 
wordt beleden. 

Al deze boeken alleen ontvangen wij voor 
heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te 
reguleren (in goede banen te leiden), daarop 
te gronden en daarmede te bevestigen. En 
wij geloven zonder enige twijfeling al wat 
daarin begrepen is…

Wij geloven dat deze Heilige Schrift de wil 
van God volkomen bevat, en dat al hetgeen 
de mens schuldig is te geloven om zalig te 
worden, daarin genoegzaam (voldoende) 
geleerd wordt. Want omdat de hele wijze 
van de dienst die God van ons vraagt, daarin 
uitvoerig is beschreven, zo is het de mensen, 
al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd 
anders te leren dan ons nu geleerd is door de 
Heilige Schriften; ja, al ware het ook een engel 
uit den hemel, zoals de apostel Paulus zegt… 

Deze kern wordt in het rapport ‘God met 
ons’ losgelaten. Men ontkent niet dat de 
Bijbel ‘waar’ is. Maar Hij is ‘waar’ op mijn 
manier. Echter, dat zegt de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis niet, die zegt: uit de Bij-
bel komt Gods wil en spreken tot ons en 
dat is waarheid. En natuurlijk, wij hebben 
de taak om de Bijbel nauwkeurig en zorg-
vuldig te lezen. Niet zomaar losse teksten 
bij elkaar rapen en van toepassing verkla-
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ren en natuurlijk hebben wij de taak Schrift 
met Schrift te vergelijken en haar in haar 
context van tijd en gebruiken te lezen. En 
daarbij luisteren naar wat vorige genera-
ties gezegd hebben. Zoals Revius het zegt: 
we gaan hogerop. En in dit proces van le-
zen ons afvragen: wat heeft dit Woord, 
deze woorden tot mij te zeggen, altijd 
met de gedachte: dit is Gods spreken – Zijn 
Woord - tot mij! En Zijn Woord is de waar-
heid. Ook als de inhoud van het Woord of 
de tekst schuurt in of met mijn leven. 

Het rapport spreekt dus van een ‘relationeel’ 
waarheidsbegrip. Zij laat mensen een beslis-
sende rol (God met ons of beter was mis-
schien geweest Wij met God?) spelen in het 
bepalen wat de ‘waarheid’ inhoud. Als je dat 
doet dan laat je de objectieve norm van het 
Woord van God los en gaan er dingen ver-
anderen, veel dingen. Zoals Revius het zegt: 
Het wordt modderig en onrein.  We kunnen 
de Gereformeerde Kerken (Synodaal) een 
baken in zee noemen. Ontstellend veel is 
er bij hen na de Tweede wereldoorlog ver-
anderd. Het waren kerken die betrouwbare 
Schriftuitleggers en predikanten hebben 
voortgebracht. Ik hoef alleen maar de be-
kende dr. H. Bavinck in herinnering te bren-
gen. Deze kerken bestaan niet meer, ze zijn 
in 2004 opgegaan in de Protestantse Kerk 
Nederland.  

De invloed
Al deze rapporten, die het gevolg zijn ge-
weest van onze veranderde manier van 
denken, hebben uiteindelijk ook inhoudelijk 
hun invloed gekregen in diverse kerken. Bij-
voorbeeld in de Protestante Kerk Nederland 
daar staat deze veranderde manier van den-
ken in het belijden van deze kerk en is dit 

belijden verankerd in de kerkorde. In ord.1 
art. 5 van deze kerkorde worden de belijde-
nisgeschriften genoemd. Naast de reforma-
torische ook de niet-reformatorische belij-
denisgeschriften.  

Een van deze ‘nieuwe’ belijdenisgeschrif-
ten, de Konkordie van Leuenberg, verklaart 
nadrukkelijk:
• Dat de oude leergeschillen tussen de

verschillende reformatorische tradities
niet langer van kerkscheidende beteke-
nis zijn.

• Dat daarom de wederzijdse veroorde-
lingen, zoals die in de klassieke belijde-
nisgeschriften liggen vervat, niet meer
van toepassing zijn voor het heden. 

• Dat de oude tegenstellingen plaats heb-
ben gemaakt voor een nieuw gemeen-
schappelijk verstaan van het evangelie. 

Hier ligt helaas één van de redenen voor 
het ontstaan van de Hersteld Hervormde 
Kerk, want die is niet zomaar zonder pijn 
en moeite ontstaan. Helaas uit de nood 
geboren. In het laatste landelijke kerkblad 
(Zicht op de kerk 18e jaargang no: 01) lees 
je iets van die pijn in het interview met 
de Hervormde predikanten N.P.J. Kleiberg 
en L.W.Ch. Ruijgrok. Als geen ander is ds. 
L.W.Ch. Ruijgrok bij dit proces betrokken
geweest. De vraag aan de latere generatie
is: hoelang blijven we nog beseffen dat het 
ten gevolge van nood is geweest?  Of gaan
we alles gewoon vinden en weten we het
verschil inmiddels niet meer?

Nieuwe kerk
Bij het ontstaan van de PKN is helaas het 
belijden van de kerk van de Reformatie ver-
anderd en daardoor is er een nieuwe kerk 
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ontstaan. In plaats van de zeven bekende 
Reformatorische belijdenisgeschriften, zijn 
het er nu elf geworden. Van de zijde van het 
moderamen van de toenmalige synode van 
de PKN is er wel een handreiking gedaan 
om de bezwaarden tegen deze nieuwe be-
lijdenisgeschriften in de nieuwe kerk mee 
te krijgen. Het werd mogelijk gemaakt om 
het ‘Convenant van Alblasserdam’ te on-
dertekenen, met dit ‘Convenant’ zou je je 
onverkort kunnen verbinden aan alleen de 
klassieke belijdenisgeschriften. De vraag is 
geweest welke kerkordelijke status heeft 
dit ‘Convenant’?  Volgens de bezwaarden 
heeft dit ‘Convenant’ geen kerkordelijke 
status, hoogstens een kerkelijke status. Ui-
teraard is dit door de niet-bezwaarden be-
streden. Maar onomwonden stelt de kerk-
recht-deskundige van de PKN, dr. P. van den 
Heuvel, het recent nog in de Waarheids-
vriend van 28 sept. 2017: ‘Ook wanneer 
een kerkenraad het Convenant heeft on-
dertekend, geldt dat als beleidsvoornemen 
en wil dat niet zeggen dat deze plaatselijk 
kracht van wet heeft gekregen. Uitgangs-
punt blijft het kader van de kerkorde dat 
alle belijdende leden voor de ambten ver-
kiesbaar zijn en toegang hebben tot de sa-
cramenten. De kerkenraad kan als visie uit-
dragen dat de ambten niet openstaan voor 
de vrouw, maar kan de gemeenteleden het 
recht niet ontnemen een vrouw voor te dra-
gen en te verkiezen.’ Verderop schrijft hij: 
‘Het is niet toegestaan groepen gemeente-
leden collectief uit te sluiten van belijdenis 
en avondmaal.’ Met groepen bedoelt hij zij 
die o.a. een man-man of een vrouw-vrouw 
relatie hebben. Het is duidelijk dat het ‘Con-
venant’ geen kerkordelijke status heeft en 
je in feite als (behoudende) kerkenraad 
(kerkordelijk) met lege handen staat.

Andere kerken
Een vorige keer heb ik al iets over de Gerefor-
meerde Kerk (Vrijgemaakt) geschreven, deze 
kerken zijn inmiddels ook om. Eind vorig jaar 
heb ik een nieuwe ambtsdrager (ouderling) 
bevestigd in de consulent gemeente te Den 
Helder. Deze ouderling kwam uit de Gere-
formeerde Kerk (Vrijgemaakt), hij kon het 
niet meer vinden in zijn kerk, vanwege de 
vele veranderingen die er zijn. ‘Wat vroeger 
bij ons thuis heilig was, is nu opgegeven’, zei 
hij. Zoals wij weten staan ook de Christelijke 
Gereformeerde Kerken op een tweesprong. 
Ongetwijfeld zal het op termijn (hoelang het 
nog zal duren weet ik natuurlijk ook niet) 
ook andere kerken, zoals de Gereformeerde 
Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk 
gaan raken. We hoeven ons niet beter te ach-
ten, want wie meent te staan ziet toe dat hij 
niet valt. Laat het voor ons zaak zijn om alert 
te zijn en trouw te blijven aan het belijden 
van de kerk der eeuwen. Veelal zijn deze 
klassieke belijdenissen geschreven met het 
bloed van de martelaren.

Want: 
Begint men de geloofsleer 
anders te maken, 
Zoek wat voor uw tijd 
anderen daarvan spraken,

En denkt u dat het daar ook 
niet is zoals het behoort,
Houdt u dan aan de bron 
van Gods beschreven Woord,

Daar kunt u het allerzuiverste water halen,
Want God is onfeilbaar, maar mensen kun-
nen dwalen.

Met vriendelijke groet,
Fam. ds. W. Schinkelshoek
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Van de Kerkenraad

Gevolgen lockdown
Bij het verschijnen van deze kerkbode zit-
ten we midden in een lockdown vanwege 
het rondgaande corona-virus. Deze maat-
regelen hebben ingrijpende gevolgen voor 
de erediensten. Als gemeente proberen 
we ons zo goed mogelijk aan te passen 
aan de omstandigheden en maatregelen 
van de overheid. Aan de andere kant heb-
ben wij de verkondiging van het Woord 
door te laten gaan. We hebben in de afge-
lopen weken en maanden mogen ervaren 
dat deze verkondiging tot zegen mag zijn!  
Voor de komende periode betekent dit het 
volgende:
• De gemeente-avond, die gepland

stond op 3 februari komt te vervallen.
Van het jaarthema ‘De wereldkerk’ zou
deze avond het tweede thema ‘De lege 
kerk’ centraal gestaan hebben.

• We gaan de komende tijd proberen om 
de catechisaties op de maandagavond
online te doen. We gaan dit  met behulp 
van MS Teams doen. Inmiddels staat de
aankondiging op de website.

• De belijdeniscatechisatie is ook weer
begonnen, we doen dit de komende
tijd via MS Teams. 

• Ook willen we de bediening van het
sacrament van de Heilige Doop weer
ter hand nemen. Inmiddels zijn er vijf
kinderen geboren in de gemeente, die
nog niet gedoopt zijn. In overleg met
de ouders proberen we de komende
maanden weer elke maand een doop-
dienst te houden. In deze dienst zal aan 
één kindje de doop worden bediend en 
kunnen max. 4 gasten van buiten de ge-

meente worden uitgenodigd. De eerste 
doopdienst staat gepland op zondag 21 
februari.

In deze verwarrende tijden was en is het ge-
bed zo nodig. Voor elkaar, met elkaar. Voor de 
overheid, voor het indammen van de ziekte. 
Voor bekering, verootmoediging en bemoe-
diging. Veel vragen zijn er. Laten we alles 
brengen voor Gods aangezicht. In Zijn hand 
rusten alle dingen. ‘Mijn raad zal bestaan en 
Ik zal al Mijn welbehagen doen’ (Jes. 46:10b).

Kerkelijke bevestiging van huwelijken op 
andere locaties dan het eigen kerkgebouw 
We zijn blij als jonge mensen aangeven 
samen door het leven te willen gaan en 
hun huwelijk beginnen om aan de Heere 
Zijn zegen te vragen. De afgelopen jaren 
hebben we een aantal huwelijksdiensten 
in onze gemeente gehad en ook dit jaar 
hopen we dat er een aantal jonge mensen 
zullen gaan trouwen.  Als kerkenraad wil-
len we benadrukken dat huwelijken van 
onze jonge mensen in principe plaatsvin-
den in het eigen kerkgebouw. Dat is de 
plaats waar de gemeente samenkomt en 
waar wij als kerkenraad en kerkvoogdij 
verantwoordelijk en bevoegd zijn. Dit is 
ook in lijn met de kerkorde van de Hersteld 
Hervormde Kerk. Als je trouwplannen hebt, 
neem vroegtijdig contact op met de domi-
nee, dan kunnen we deze en andere zaken 
met elkaar doorspreken en afstemmen.

Buurten
In de Quo Vadis van november jl. hebben 
we een bericht geplaatst over het omzien 
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naar elkaar en het idee om de wijken in 
buurten te verdelen. Dit om gemeentele-
den binnen een buurt meer op elkaar be-
trokken te laten zijn. Hierop hebben meer-
dere gemeenteleden interesse getoond. 
Naar aanleiding hiervan, is er op 17 decem-
ber jl. een (online) bijeenkomst geweest 
om te laten zien wat het plan inhoudt, hoe 
de ‘pilot buurt’ Kernhem handen en voeten 
geeft aan het buurt-zijn en om ideeën met 
elkaar uit te wisselen. Hierbij hebben de 
aanwezigen ook een lijst met buurtgeno-
ten ontvangen en is het dus mogelijk dat 
u door één van hen benaderd bent of bin-
nenkort benaderd wordt om wat met uw
eigen buurt te ondernemen. 

Mocht u/jij na het lezen van dit bericht hier 
meer over willen weten of wilt u/jij zelf 
iets in uw eigen buurt betekenen, neem 
dan contact op met diaken de Kool.

De kerk, een veilige plaats - 
interne vertrouwenspersonen
De oplettende lezer ziet een verschil met 
eerdere berichten. Er is geen sprake meer 
van één, maar van twee vertrouwensper-
sonen. De kerkenraad heeft besloten om 
een tweede vertrouwenspersoon aan te 
stellen: Erik Duifhuizen. Hieronder stelt hij 
zich voor. 

‘Even geleden heeft de kerkenraad gevraagd 
of ik als tweede vertrouwenspersoon in de 
gemeente van dienst wil zijn. Dit omdat 
het in bepaalde situaties fijn kan zijn dat u/
jij eventuele zorgen, vragen of problemen 
kunt bespreken met iemand van het eigen 
geslacht. Ik heb hier ‘ja’ tegen gezegd omdat 
ik het belangrijk vind dat iedereen, met welk 
probleem ook, ergens terecht moet kunnen. 

Ook vind ik het mooi om al luisterend met ie-
mand mee te denken. 
Voor degenen die geen duidelijk beeld van 
mij hebben, zal ik mij kort introduceren. Ik 
ben 30 jaar en getrouwd met Maaike. Samen 
genieten we van onze drie kindjes (1, 3 en 5 
jr oud) en verwachten we in mei een vierde. 
Omdat ik ruim 10 jaar in het ziekenhuis werk 
en momenteel in het vierde jaar van de tand-
artsopleiding zit, ben ik goed bekend met de 
geheimhoudingsplicht. 
Wanneer u of jij binnen kerkelijke relaties er-
gens een niet zo fijn gevoel over hebt, voelt 
u of voel jij je dan niet bezwaard om contact
met mij of met Rineke op te nemen!

Groet, Erik

De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt 
voor ieder gemeentelid. Iedereen kan te 
maken krijgen met situaties van onge-
wenst gedrag (misbruik, ongewenste in-
timiteiten, grensoverschrijdend gedrag 
e.d.). Dan is het fijn te weten dat je terecht
kunt bij een vertrouwenspersoon. Blijf er
niet mee zitten, maar praat erover! 

Misschien denkt u of jij: eigenlijk wil ik nog 
wel meer weten. Kijk dan op de website 
(https://www.hersteldhervormdekerk.nl/
hhg-ede/vrijwilligerswerk/interne-ver-
trouwenspersoon), in de gemeentegids of 
neem contact op met Erik of Rineke. 

• Erik Duifhuizen 
vertrouwenspersoonED@hhgede.nl
0646 47 67 27 (telefoon, WhatsApp, sms)

• Rineke Heij
vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl
0318 65 59 22/ 0617 82 08 77 
(telefoon, WhatsApp, sms)
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Pastoraat

Dankbaarheid en zorg zijn er in het midden 
van de gemeente. Onzekerheid over de 
toekomst is er, wie weet wat er gaat 
gebeuren? Maar in het bijzonder als er 
sprake is van ziekte, onderzoeken, 
behandelingen kunnen we opzien tegen de 
tijd die komt. De Heere regeert, maar dat 
brengt soms eens te meer zoveel vragen 
met zich mee. Meeleven is daarom een 
kernwoord van gemeente-zijn. Meldt u 
aan bij de HHConnect-app of doe mee 
met de andere digitale activiteiten die door 
de week worden georganiseerd. Om op 
deze wijze een stukje gemeente-zijn in de 
praktijk te brengen.  

Laten we niet alleen aan hen denken en 
belangstelling tonen, die hier met 
hun naam zijn genoemd, om welke 
reden dan ook. Maar ook aan hen die 
vanwege lichamelijke  of psychische klachten 
aan huis zijn gebonden en daardoor veel 
eenzaamheid kennen. Laten we aan hen 
denken in gebed, woord en daad. Stuur, indien 
moge-lijk, ter bemoediging eens een kaartje of 
toon op een andere manier belangstelling.
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Uit de gemeente

 

Het op de voorgrond stellen van onze eigen belangen vóór de glorie van God brengt zonde in onze 

verhouding tot God; het op de voorgrond stellen van onze eigen belangen vóór die van onze medemens 

brengt zonde in onze verhouding tot de gemeenschap.

A.W. Tozer
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Roosters en Data

Diaconie

Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 februari Catechisatie
3 februari Kinderclub
5 februari JV +16
8 februari Catechisatie
11 februari Jonge lidmatenkring 
12 februari Activiteitenavond beide JV’s
13 februari Gebedskring
15 februari  Catechisatie
17 februari Ouderenmiddag
18 februari Lidmatenkring
19 februari JV -16
27 februari  Gebedskring

Opbrengst collecten december (ontvangsten via de website en per bank)
Zondag 06-12 Wycliffe, comité Karels 
Zondag 13-12 
Zondag 20-12 
Vrijdag 25-12 Landelijk evangelisatiewerk 
Zondag 27-12 
Donderdag 31-12

Per bank zijn voor november nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
Najaarszendingscollecte 
MAF, comité de Bruijn 
Thuis in Zuid  

Per bank ontvingen we in december, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Wycliffe, comité Karels 
Landelijk evangelisatiewerk 
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Collectebestemmingen 
Op zondag 14 februari is de diaconale col-
lecte bestemd voor het Diaconaal Plat-
form Ede. In de vorige kerkbode kwam 
deze naam al even langs. Het Diaconaal 
Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en 
heeft inmiddels een bereik van ongeveer 
25 kerken of geloofsgemeenschappen uit 
de gemeente Ede. De afgevaardigden van 
de verschillende kerken komen enkele 
keren per jaar bijeen voor het uitwisse-
len van informatie en het bespreken van 
de ontwikkelingen in het sociaal domein 
waarbij gekeken wordt welke rol zij daar-
in zou kunnen spelen. Het DPE rekent het 
tot zijn taak enerzijds de eigen diaconale 
taak van de afzonderlijke kerken te ver-
sterken en anderzijds een spil te zijn in de 
gezamenlijke activiteiten t.b.v. de lokale 
samenleving. Kijkt u ook eens op de web-
site www.diaconaalplatformede.nl voor 
meer informatie. 

Op zondag 28 februari wordt de jaarlijkse 
voorjaarszendingscollecte gehouden ter 
ondersteuning van het zendingswerk dat 

namens de Hersteld Hervormde Kerk wordt 
verricht in Malawi en Suriname. 

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! 

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

Rekeningnummer diaconie 
Het rekeningnummer van de diaconie van 
onze gemeente is NL12 RABO 0115 3005 38 
t.n.v. Diaconie HHG Ede, Bennekom, Wage-
ningen e.o. 

Ook voor giften en legaten t.b.v. de diaco-
nie kunt u gebruik maken van dit rekening-
nummer. 

Hoe dikwijls moeten wij over ons humeur spreken als we het toegewijde leven behandelen. Sommige 

kerkmensen vinden dat ik mij te druk maak over het humeur van de christen. Maar volgens mij 

kunnen wij daarover nooit te vaak spreken. Je weet wat de wijzers van een klok doen. Ze vertellen 

ons wat er binnenin de klok omgaat. Wanneer ik zie dat de wijzers stil- of verkeerd staan, dat de 

klok achter- of voorloopt, dan weet ik dat er iets fout gaat binnenin de klok. En op precies dezelfde 

manier wijst ons humeur aan hoe het van binnen in ons hart is gesteld. Aan onze gemoedsstemming 

kunnen wij zien of de liefde van Christus het hart wel of niet vervult. Wat zijn er veel gelovigen die 

het makkelijker vinden in de gemeente, of tijdens de bidstond of in het werk van de Heere heilig 

en gelukkig te leven, dan in het dagelijkse leven met hun vrouw en kinderen. Gemakkelijker om 

heilig en gelukkig buitenshuis, dan thuis te zijn. Waar is de liefde van God? In Christus. God heeft 

voor ons een wonderbare verlossing bereid in Jezus Christus en Hij verlangt ernaar om van ons iets 

bovennatuurlijks te maken. Heb jij geleerd daarnaar te verlangen? Heb je geleerd erom te vragen en 

deze verlossing in Zijn volheid te verwachten?

Andrew Murray
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Kerkvoogdij

Opbrengst collecten december (ontvangsten via de website en per bank)
Zondag 06-12 
Zondag 06-12 Kerk en pastorie 
Zondag 13-12 
Zondag 13-12 Kerk en pastorie 
Zondag 20-12 
Zondag 20-12 Kerk en pastorie 
Vrijdag 25-12 
Vrijdag 25-12 Kerk en pastorie 
Zaterdag 26-12 
Zondag 27-12 
Zondag 27-12 Kerk en pastorie 
Donderdag 31-12 Opleiding predikanten 
Donderdag 31-12 Kerk en pastorie 

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

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in december € 35,60 
opgebracht. De opbrengst komt ten goede 
van Wycliffe, voor het vertaalwerk door de 
familie Karels.

Giften
Via kerkvoogd van Leeuwen ontvingen we 
voor bezorging van de Quo Vadis €  10,00. 
Via diaken Slotegraaf ontvingen we voor 
de ouderenmiddag 2 x €  20,00 en 1 x 
€ 10,00. Alles met algemene bestemming.

Collectebestemmingen
Op 7 februari is de 2e collecterondgang be-

stemd voor het landelijke jeugdwerk door 
de Hersteld Hervormde Jongeren Organisa-
tie (HHJO). Bij de HHJO zijn we dit jaar ge-
start met een nieuwe slogan; ‘Verbonden 
aan het Woord’. Vanuit de verbondenheid 
aan het Woord gaan de jeugdwerkadvi-
seurs de gemeenten in en geven ze toe-
rusting aan ouders, leidinggevenden en 
ambtsdragers. Om zo samen het Woord van 
God door te geven aan onze kinderen en 
jongeren. Dit met het verlangen dat ze de 
Heere (meer) leren kennen. Als HHJO willen 
we ook dit jaar weer nieuw Bijbelstudie-
materiaal ontwikkelen om zo een schakel 
te zijn tussen het Woord en onze kinderen 
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en jongeren. Daarnaast staan er weer een 
aantal activiteiten op de agenda. Bidt u 
mee of de Heere Zijn rijke zegen verbindt 
aan het werk? Dan alleen kunnen we grote 
dingen verwachten! Naast gebed vragen 
we u ook om financiële steun om ons werk 
mogelijk te maken. Op 7 februari wordt er 
gecollecteerd voor de HHJO. Uw financiële 
bijdrage is van harte welkom!

Op 28 februari is de 2e collecterondgang 
bestemd voor het plaatselijk evangelisa-
tiewerk wat vanuit onze gemeente plaats-
vindt. De collecte dient ter dekking van de 
voor dit doel gemaakte kosten. 

Restant collecte geluidsinstallatie 
Van begin 2019 tot medio 2020 hebben we 
als kerkvoogdij gecollecteerd voor het ver-
vangen van de geluidsinstallatie. Ook de 
activiteitencommissie heeft een deel van 
de actie-opbrengsten hiervoor bestemd. 
Op deze wijze ontvingen we in totaal ca 
€ 14.800 voor deze bestemming.
Inmiddels is de installatie vervangen. Hij 
functioneert naar tevredenheid er en lijken 
op korte termijn geen omvangrijke aanvul-
lende investeringen meer nodig te zijn.
We dachten aanvankelijk ca € 10.000 - 
€ 15.000 nodig te hebben voor de vervan-
ging. Door een aantrekkelijke deal met 
de leverancier viel de prijs echter mee. 
De nieuwe installatie kostte ‘slechts’ ca 
€  8.200. We hebben voor deze specifieke 
bestemming dan ook méér ontvangen dan 
we achteraf nodig bleken te hebben. Het 
overschot bedraagt ca € 6.600.
Als kerkvoogdij zijn we voornemens om dit 
resterende budget vrij te laten vallen ten 
gunste van onze ‘algemene’ middelen, om 
het te besteden aan andere doeleinden zo-

als het orgel, de ventilatievoorziening en/
of de beelduitzending.  Indien hier vanuit 
de gemeente bezwaren tegen zijn, dan 
vernemen wij dat graag uiterlijk 13 febru-
ari 2021. Neemt u in dat geval contact op 
met de penningmeester van de kerkvoog-
dij, via administratie@hhgede.nl.

Oproep kascontrolecommissie 
Jaarlijks dienen de cijfers van de kerkvoogdij 
beoordeeld te worden door een kascontro-
lecommissie. De kascontrolecommissie be-
staat uit 2 gemeenteleden. De samenstel-
ling van de commissie wijzigt jaarlijks. Elk 
lid verricht 2 jaren achtereen de kascontrole. 
Elk jaar komt er een plaats vrij voor een 
nieuw lid. We zijn daarom weer op zoek naar 
iemand die bereid is om (in principe voor 
2 keer) plaats te nemen in de kascontrole-
commissie. De kascontrole wordt in overleg 
met de beide leden gepland (fysiek in de 
kerk), op een avond van februari of maart. 
Wilt u/wil jij op deze wijze betrokken zijn 
bij het werk van de kerkvoogdij? Neem dan 
contact op met de penningmeester van de 
kerkvoogdij via administratie@hhgede.nl.

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 20 
maart. We beginnen om 9.00 uur en ron-
den 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 kerkvoog-
dij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 
3496 19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Ben-
nekom, Wageningen e.o. Ook voor giften 
en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u ge-
bruik maken van dit rekeningnummer.
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Activiteitencommissie

Kahoot 
Komende periode willen we maande-
lijks een kahootquiz gaan organiseren. De 
eerstvolgende keer is op 26 februari, op-
nieuw om 19.30 uur. Bij de quiz van begin 
januari waren er 40 deelnemers en werd er 
fanatiek gespeeld. Daarom is dit zeker voor 
herhaling vatbaar! Meestal maken wij als 
activiteitencommissie de quiz, maar mocht 
u het leuk vinden om ook een keer een quiz 
te maken, laat dat vooral weten. 

Naast de kahootquiz komt er ook maande-
lijks een uitdaging in de HHConnect-app-
groep. Wellicht kunt u zich dit nog herinne-
ren van een paar maanden geleden. Deze 
uitdagingen zijn bedoeld om even een 
momentje bezig te zijn, maar er kan ook 
resultaat van de uitdaging worden gedeeld 
in de groep. Zo kunnen we toch wat indruk-
ken krijgen van elkaar, ook nu live contact 
zoveel minder is geworden. 

Bloemenactie 
Op 13 februari wordt er opnieuw een bloe-
menactie georganiseerd. Met het voorjaar 
voor de deur een mooie kans om uw huis 
een beetje op te fleuren! Daarnaast kunt 
u ook iemand anders verrassen met een

mooie bos (in omgeving Ede, Bennekom). 
De bloemen worden thuisbezorgd of op 
het adres wat u aangeeft bij uw bestelling. 
Verdere info komt op de site of wordt via de 
mail naar u gestuurd. 

Voorlezen 
Vanaf halverwege februari starten we met 
het uitzenden van het online luisterboek. 
Zowel jong als oud kan meeluisteren. Van-
wege auteursrechten van het boek is het 
nodig om in te loggen via de website van 
de kerk om te kunnen luisteren. Hier ont-
vangt u nog meer informatie over. 

Planning 
Als activiteitencommissie zijn we alweer 
plannen aan het maken voor activiteiten in 
de komende periode. Dit is soms wel even 
puzzelen gezien samenkomen niet kan. 

Rond april/mei willen we een fietstocht 
met een twist organiseren. Terwijl u of jij 
fietst, zijn er dingen te zien of te lezen waar 
later op de avond via een quiz naar terug 
wordt gevraagd. Onderweg zijn er ook 
stopplekken voor een pauzemomentje. 
Hier kan iedereen aan meedoen, ook met 
de huidige maatregelen.

Een geliefde broeder in Holland sprak er onlangs over dat de geloofsverwachting het ware kenmerk is 

van de bruid van Christus. Het is volgens mij eerder een belangrijk onderdeel ervan. Een onwaardige 

bruid, die op het punt staat om met een prins te trouwen, zou alleen kunnen denken aan de hoge 

positie en de rijkdom die zij zal ontvangen. De verwachting van het geloof kan zeer sterk zijn en toch 

kan de liefde helemaal ontbreken. Het belangrijkste kenmerk van de bruid van de Heere Jezus is niet in 

de eerste plaats dat wij ons bezighouden met profetische onderwerpen, maar dat wij in nederigheid en 

met tere liefde onze Heere en onze broeders en zusters aanhangen. 

Andrew Murray
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Zending en Evangelisatie

Evangelisatie Ede Centrum
We waren vandaag op het 
bevrijdingsplein in Ede, in de ochtend was 
het eerst nog rus-tig maar in de loop van 
de dag werd het drukker, over de hele 
dag verdeeld waren we met 12 personen 
en zo hebben we ook veel bij en op de 
markt kunnen evangeliseren, mooi was 
dat we ook bij de bakker en de kaasboer 
een stapeltje folders met de citybijbels 
neer mochten leggen en wat door 
mensen ook meegenomen werd. Bij de 
markt was een kort gesprek met een be-
kende die niet gelooft en als opmerking gaf: 
je staat nogal ver vanaf de basis (hij doelde 
op onze plek waar we met de bus staan) om 
hem dan te antwoorden dat de basis Jezus 
in ons hart zit. Wat heerlijk dat God niet aan 
een plek of plaats gebonden is, maar de 
Boodschap overal luid mag klinken.

Wat vandaag opviel waren de vele 
gesprekken met jongeren die serieus 
open 

stonden voor het evangelie, ook waren er 
verschillende mooie ontmoetingen met 
christenen uit Syrië. Het viel op dat we veel 
contacten hadden met mensen van aller-
lei nationaliteiten, ook een jonge vrouw 
uit Zuid-Afrika die weleens naar de kerk 
wilde gaan en die we doorverwezen heb-
ben. Veel Poolse mensen hebben we ook 
gesproken waarvan één man ook een Bij-
bel mee nam, er was een gesprek met een 
jongen die zei agnost te zijn maar toch erg 
open stond voor een Bijbel om die te gaan 
lezen en hij heeft er ook één meegeno-
men. Ook een gesprek met een Arabisch-
sprekende man die naar eigen zeggen nog 
geen Christen was, ook geen Moslim, toch 
nam hij een Arabische Bijbel mee en gaf 
hij aan om naar de Bijbelstudie te komen 
die in Wageningen gegeven wordt in het 
Arabisch. Er was een gesprek op de markt 
met een jonge man die voorbijkwam op de 
fiets toen hij aangesproken werd, was zijn 
antwoord bij het afstappen dat hij het mooi 
vond dat hem vrede toegewenst werd, 
hem is een Bijbel aangeboden, die hij mee-
nam en zou lezen.

Een jong meisje van een jaar of 10 straalde 
van oor tot oor nadat ik haar vroeg of ze de 
Heere God kende. ‘Ja, en we bidden ook 
altijd!’ Ik mocht haar bemoedigen dat de 
Heere dan altijd bij haar is en ze altijd naar 
Jezus mag gaan. Ik voelde dat ze het wist. 
Haar glimlach sprak boekdelen. ‘Ik hoef 
ook niet bang te zijn, want ik ben nooit 
alleen.’ Het waren een aantal aan elkaar 
geknoopte woorden, toch genoeg om el-
kaar te begrijpen. En wie was nu eigenlijk 
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het meest bemoedigd, zij of ik?  Er is haar 
ook een Bijbel meegegeven. Eén ding staat 
vast: Het Levende Woord is krachtig en Zijn 
werk gaat door….

Er was een gesprek met een man van 40, 
hij was rooms-katholiek opgevoed. Hij ver-
telde jarenlang gebeden te hebben maar 
ervaarde niet dat het gebed werd ver-
hoord….…en veel mensen die hij kende en 
‘zwaar gelovig’ waren en zoveel ellende 
mee hadden gemaakt. Van ziekbed naar 
sterfbed, waarom kregen ze dat? Veel van 
zijn bekenden overleden, hierom heeft hij 
het geloof vaarwel gezegd en moet er niks 
meer van hebben, op dit moment mochten 
wij hem vertellen dat er Hoop en Toekomst 
is ongeacht wat er in dit leven gebeurt. En 
dat we hem zo een goede toekomst toe-
wensen. Hij was erg open en we hebben 
hem een folder meegegeven voor zijn 
moeder die gelovig was in de hoop dat 
hij het ook gaat lezen. Ook gezegd dat we 
voor hem bidden of God wil laten zien dat 
Hij er is; hij bedankte ons en ging toen weg. 

We haalden even wat warms bij de Mac 
Donald en één van ons kreeg een gesprek 
met de medewerker die vertelde net een 
begrafenis te hebben gehad van een col-
lega. Er werd hem een folder gegeven 
en gezegd dat dat deze ontmoeting niet 
toevallig was, het sloot aan bij wat hij ver-
telde. Opmerkelijk hoe hij reageerde. Hij 
vond het bijzonder dat dit gebeurde pre-
cies zo na die begrafenis. God werkt door 
alles heen.

Het was echt een bemoediging van Boven 
dit met zoveel verschillende mensen te 
doen. Leuk om te vermelden dat er s ‘mid-

dags vier jongeren kwamen, die in de och-
tend online de cursus evangelisatie van de 
hersteld hervormde kerk hadden gehad en 
in de middag weleens wilden meemaken 
hoe dat in Ede ging. We mogen terugkijken 
op een gezegende dag! Soli Deo Gloria! 

Gebedspunt: Bid voor de man, opdat hij 
naar de Bijbelstudie zal komen die in het 
Arabisch gegeven wordt.

Friendensstimme 
Op biddag (10 maart) zal de Friedensstim-
me-actie gehouden worden. Net zoals met 
dankdag 2020 is de actie i.v.m. de corona-
maatregelen wat aangepast. U kunt het 
geld overmaken en ondergetekende zal 
dan zorg dragen voor de verzending van de 
pakketten. 

Een pakket (2 kinderbijbels) kost € 18,-. 
Hiervoor is 10 euro voor de kinderbijbels en 
€ 8 euro voor de porto. Omdat er geen col-
lectebus in de hal zal staan, kan iedereen 
naar vermogen een gift overmaken (vanaf 
€ 1) Elk bedrag is welkom. Alle giften wor-
den bij elkaar opgeteld, zodat we zoveel 
mogelijk pakketten kunnen versturen.   U 
kunt het geld overmaken op IBAN NR NL 24 
SNSB 0910 1195 89 t.n.v. F.A.C. de Haan te 
Ede o.v.v. Kinderbijbelpakketten Friedens-
stimme. 

Denkt u ook aan gebed voor de komende 
verzending, voor goede ontvangst en ze-
gen bij het uitdelen door de evangelisten 
in Rusland? 

Info: Dhr. F.A.C. de Haan 
Sweelincklaan 33, Tel. 0318-612990, 
facdehaan@solconmail.nl
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Verenigingen en Kringen

Kinderclub
Lieve jongens en meiden, 
We missen jullie! Het is alweer lang ge-
leden dat we elkaar zagen op de club. En 
in februari gaat de kinderclub alweer niet 
door. We vinden het echt heel jammer. De 
vorige keer hebben jullie een mail gekre-
gen waarin jullie een verhaal konden be-
luisteren. Juf Carine heeft heel mooi verteld 
over de genezing van de verlamde man in 
Bethesda. Jullie zijn nu veel thuis, omdat 
je ook niet naar school mag. We hopen dat 
het goed met je gaat. Gelukkig is de Heere 
God nooit weg, of gesloten. Zo mag je altijd 
naar Hem toe gaan, met verdrietige din-
gen en met blijde dingen. We hopen jullie 
gauw weer te zien. 

Groeten van alle jufs.

Jeugdvereniging Ichthus
Ha allemaal, we moeten eerlijk bekennen 
dat het voor ons ook even zoeken was en 
is hoe we de avonden digitaal door kunnen 
laten gaan. Zoals jullie hebben gemerkt 
hebben we een poging gedaan.
Tijdens de activiteitenavond hebben we 
een aantal Kahoothquizen gedaan. Leuk 
dat er zoveel hebben meegedaan! We heb-
ben na afloop ook naar aardig wat adres-
sen gereden om de prijzen te bezorgen. 
Helaas, helaas konden we niet schaatsen 
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Hope-
lijk houden we dat nog een keer te goed. 
Als alternatief hebben nog een aantal van 
jullie gezellig meegedaan aan de quiz van 
de activiteitencommissie. 
Op 12 februari staat er weer een activitei-
tenavond gepland. Het is nog even span-

nend of we bij elkaar kunnen komen of 
dat deze ook digitaal moet. We hopen het 
eerste, want wat hebben we elkaar al lang 
niet gezien! Als je ideeën hebt die we kun-
nen doen, laat het weten! Wij denken on-
dertussen ook verder na… 

-16
De afgelopen avond hebben we digitaal
elkaar gezien. Jullie hebben allemaal je
favoriete Bijbeltekst/gedeelte gelezen
en verteld waarom deze favoriet is. Mooi
en verrassend om dat te horen van jullie.
Daarna hebben we jullie tekenkunsten ge-
zien in een echte wedstrijd. 

Vrijdag 19 februari staat de volgende 
avond gepland. Jullie horen nog over welk 
gedeelte uit de Bijbel we het gaan hebben 
en wat we voor activiteit gaan doen. Houd 
je app in de gaten!

+16
Het is vanaf de kerstvakantie dat we elkaar
niet meer of weinig gezien hebben. Wij vin-
den het erg jammer en missen dit contact
met jullie. We zijn op het moment van schrij-
ven bezig met brainstormen of we online
nog iets met elkaar kunnen doen. Daar horen 
jullie van zodra we iets concreets hebben.

Wat we meer en meer hiervan (zouden 
moeten) leren, is dat niets vanzelfsprekend 
is in het leven en alles onzeker is. Daarom is 
het zo troostrijk en wonderlijk dat we een 
God mogen dienen Die alles bestuurt, en in 
Welke wij ons verheugen in tijden van be-
proeving en verdrukking (1 Petrus 1:6).
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Puzzelhoekje

Data in februari:
5 feb JV +16
12 feb Activiteitenavond voor de hele JV
19 feb JV -16
26 feb voorjaarsvakantie

Lidmatenkring 
Donderdagavond 18 februari 19.30 uur 
is er de lidmatenkring. Hoe deze vorm 
krijgt dat hoort u t.z.t.  We vervolgen onze 
reis door de Efeze brief en zijn bezig met 
het laatste hoofdstuk. De afgelopen keer 
hebben we vers 14 met elkaar behandeld. 
Nu gaan we nadenken over het volgende 
vers. 

Jonge lidmatenkring
Donderdagavond 11 februari, 20.00 uur is 
er de jonge lidmatenkring.  De vorige keer 
hebben we over hoofdstuk 22 nagedacht, 
van het boekje ’Welkom in de strijd’. Nu dus 
hoofdstuk 23. We lezen dit hoofdstuk geza-
menlijk met elkaar en bespreken deze en 
eventuele andere vragen. 

Ouderenmiddag 
De laatste ouderenmiddag is op 20 januari 
uitgezonden met beeld en geluid. Het was 
een middag waar een spreker van Gevange-
nenzorg Nederland iets over deze organisa-
tie heeft laten zien en horen. Het was voor 

hem de eerste keer dat hij het op deze wijze 
(zonder publiek) heeft gedaan. Het was 
boeiend om te horen. Hoe we de volgende 
ouderenmiddag van 17 februari invullen 
hoort u nog. Ter zijner tijd zal dat bekend ge-
maakt worden.  

Geloofsopvoedingskring
Beste moeders van de gemeente,
Sinds een aantal jaar wordt er door moeders 
van de gemeente samen gesproken over de 
geloofsopvoeding van onze kinderen. We 
doen dit in kleine groepjes van 4 of 5 moe-
ders die samen een kring vormen. Aan de 
hand van een boekje, of door een eigen in-
vulling, wordt er elke keer een ander onder-
werp besproken. Samen gaan we op zoek 
in de Bijbel wat God van ons vraagt in de 
geloofsopvoeding van onze kinderen.  Maar 
ook ‘gewone’ opvoedvragen mogen aan de 
orde komen. 

De kringen maken zelf een afspraak hoe 
vaak en op welk dagdeel ze samen komen. 
Dit is meestal eens in de 4 tot 8 weken. 
Zou jij ook mee willen doen, of heb je een 
vraag? Laat het ons weten via geloofsop-
voedingskring@hhgede.nl of laat het ons 
even persoonlijk weten.

Carolien van der Sluijs en Nicolien de Kool 

Ha jongens en meiden,
De nieuwe puzzel en de kleurplaat van deze 
maand gaat over David. Je kent hem vast 
wel, heel veel Bijbelverhalen gaan over 

hem en ook heeft hij veel psalmen geschre-
ven. Hij speelde namelijk harp. Het verhaal 
waar we het nu over gaan hebben, gaat 
over iets anders. Je hebt het verhaal vast al 
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vaker gehoord. David was de jongste in zijn 
gezin, hij was een schaapherder. Op een dag 
is hij op pad gestuurd naar zijn broers, die 
aan het vechten zijn met de Filistijnen. 

Als David daar aankomt dreigt het uit de 
hand te lopen. Goliath, een reus van de Fi-
listijnen, wil een één-op-één gevecht. Maar 
niemand van de Israëlieten durft. En nu staat 
hij te spotten met de God van Israël. David 
hoort dat en hij is sterk verontwaardigd, hij 
gaat naar koning Saul toe en zegt dat hij het 
gevecht wel aandurft. Hij krijgt een harnas 
aan en ook een zwaard en schild. Maar Da-
vid zegt: dit hoef ik allemaal niet, ik ga het 
gevecht aan samen met mijn God, want Hij 
is mijn kracht en mijn Helper. En zo gebeurt 
het dat David op Goliath afstapt samen met 
God en 5 kiezelsteentjes in zijn tas. Hij slin-

gert een kiezelsteentje door de lucht en… 
Goliath valt op de grond. God heeft gestre-
den voor Israël. En de Filistijnen? Zij vluchten 
weg. Ze dachten onoverwinnelijk te zijn 
met Goliath in hun midden, maar niets bleef 
van hen over.

De puzzel is deze maand een woordzoeker, 
de woorden uit het verhaal kan je vinden. 
Er blijft één zin over. Weet jij wat er over-
blijft als je alle woorden hebt gevonden? De 
puzzel en/of kleurplaat mag je sturen naar  
puzzelhoekje@hhgede.nl en dit keer naar 
dit adres: Valkestein 917, 6714 BG, Ede. Want 
vanaf komende maand gaat Simone van Wa-
geningen de puzzelhoekjes verzorgen.

Succes! Groetjes, Christien
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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) 

‘U, God, ziet mij’

Meneer Williams hield van tuinieren. In zijn 
tuin groeide een bijzondere perenboom, 
een heel zeldzame soort. Meneer Williams 
zorgde goed voor deze boom. In het twee-
de jaar dat hij de boom had, bloeide de 
boom, maar er kwam maar één peer aan. 
Omdat er dat jaar geen andere peren aan 
deze bijzondere boom groeiden, maakte 
meneer Williams zich er ernstige zorgen 
over. Hij hoopte dat er geen windvlagen 
zouden komen die de peer eraf zouden bla-
zen. Hij controleerde hem elke ochtend en 
elke avond, en was blij dat alles goed ging. 
Meneer Williams vertelde zijn kinderen dat 
ze de peer niet mochten aanraken omdat 
de vrucht erg kwetsbaar was. De gedachte 
dat één van zijn kinderen de peer zou wil-
len stelen, kwam niet bij hem op. Luuk was 
de jongste zoon van meneer en mevrouw 
Williams. Hij keek ook vaak naar de peer, 
en wilde dat hij hem mocht proeven. Op 
een nacht, toen iedereen naar bed was 
gegaan, lag Luuk wakker. Hij moest steeds 
denken aan de  peer. Hij opende het raam 
en keek naar de perenboom. Het water 
liep hem in de mond bij de gedachte aan 
die heerlijke peer. Luuk trok snel zijn kleren 
aan. Op blote voeten sloop hij de trap af. Hij 
was al snel bij de boom. Hij stond daar en 
keek naar de peer. Hij dacht: ‘Wat zal mijn 
vader zeggen?’ 

Hij verzekerde zichzelf dat zijn vader niet 
te weten zou komen wie de peer had weg-
genomen. Hij besloot de vrucht te plukken 
en op te eten. Hij strekte zich uit om de peer 
te plukken, maar toen hij de bladeren opzij 
schoof, zag hij een fel brandende ster in de 
donkere lucht. Opeens kwamen deze woor-
den bij hem op: ‘U, God, ziet mij!’ Luuk trok 
snel zijn hand terug alsof hij zich gebrand 
had. Zo snel hij kon, rende hij de trap op 
naar zijn kamer en dook zijn bed in. Trillend 
lag hij daar. God had hem gezien! Hij was 
eigenlijk een dief, ook al had hij de peer 
uiteindelijk niet geplukt. Hij huilde zacht 
in zijn kussen en vroeg God om hem te ver-
geven. Luuk dankte God dat Hij ervoor ge-
zorgd had dat hij de peer niet had gestolen. 

Toen viel hij in een diepe, rustige slaap. De 
volgende morgen ging meneer Williams de 
tuin in en zei: ‘De peer is rijp. Het is tijd om 
hem te plukken, maar aan wie zal ik hem 
geven?’ Zonder er bij na te denken riep 
Luuk: ‘God moet hem krijgen!’ Meneer en 
mevrouw Williams en de andere kinderen 
waren erg verrast over dit vreemde ant-
woord. ‘Waarom zeg je dat?’ vroeg Luuks 
vader. Luuk voelde hoe zijn wangen be-
gonnen te branden, en tranen vulden zijn 
ogen. Met een snik vertelde hij hun dat hij 
bijna een dief geworden was de afgelopen 
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Overige berichten

nacht. Eigenlijk was hij al een dief omdat 
hij de peer had willen stelen. 

Hij vertelde ze over de ster die God had ge-
bruikt om hem te stoppen. Iedereen was 
ontroerd door Luuks bekentenis. Niemand 
was boos op hem, want hij had echt spijt. 
Zijn vader gaf hem een knuffel en zei: ‘Dan 
doen we precies wat jij zegt: God krijgt de 
peer. Dat doen we door hem aan één van 
Zijn geliefde kinderen te geven.’ ‘We kun-
nen de peer aan buurvrouw Anne geven,’ 
zei Luuks zus Louise. ‘Ze is al zo lang ziek. Ze 

heeft droge, gebarsten lippen, en ze heb-
ben daar niet vaak goed te eten. Zij houdt 
vast wel van een lekkere sappige peer!’ Dat 
deden ze. Mevrouw Williams en Luuk gin-
gen Anne de peer brengen. Ze genoot er 
enorm van. Ze was ook erg dankbaar. Luuk 
was blij met Annes brede glimlach.

Vraag: Als je er aan denkt dat God je altijd 
ziet, hoe voel je je dan? 

Bijbellezen: Genesis 16 : 13; 
Lukas 8 : 16-18.

Zicht op de kerk – Kerkblad
De afgelopen jaren verscheen elke twee 
weken het landelijk Kerkblad van de Her-
steld Hervormde Kerk. Het werd toege-
stuurd aan de abonnees.  Alle leden van de 
Hersteld Hervormde Kerk kregen eens per 
kwartaal het gratis blad Zicht op de kerk. 
Per 1 januari jl. zijn genoemde bladen sa-
mengevoegd. Het Kerkblad verschijnt nu 
onder de naam Zicht op de kerk; het zal nog 
steeds elke twee weken worden verstuurd 
naar de abonnees. Daarnaast wordt het elk 
kwartaal uitgereikt aan alle leden van de 
Hersteld Hervormde kerk. De eerste drie 
uitgaven van dit jaar worden ook bezorgd 
bij alle leden van de HHK, zodat u hier ken-
nis van kunt nemen. 

De redactie doet dit vanuit de wens dat alle 
leden van de HHK het blad zullen kennen, 
gaan waarderen en er zich op zullen abonne-
ren. Voor jong en oud wil het blad informatie 

bieden vanuit de landelijke kerk, inzicht ge-
ven in het werk vanuit de diverse commis-
sies en daarnaast ook bezinnende artikelen 
bieden over allerlei relevante, Bijbelse en 
actuele onderwerpen. We onderstrepen van 
harte de wens van de redactie van Zicht op 
de Kerk dat alle leden van de gemeente een 
abonnement zouden hebben/nemen. Daar-
om een onderstreping van de oproep vanuit 
de redactie: lees het blad en geef u op als 
abonnee voor slechts € 19,50 per jaar. Dit kan 
telefonisch (0318-505541) of via de website 
van de kerk (www.hhk.nl/zodk)
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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 28 februari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 18 februari 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).

Satan weet hoe waardevol de profetie is en de duivel doet er alles aan om de profetie in een verkeerd 

daglicht te stellen. Op hoeveel manieren worden de ogen van de mens heden ten dage niet gedurig 

verblind als het gaat over de toekomende dingen?

J.C. Ryle
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Gedicht

Nochtans

In leven en in sterven,
in vreugde en verdriet,

doet U mij blijde zingen
want U verlaat mij niet!

Al heb ik álles tegen,
omringd door duist’re nacht,

vermag ik alle dingen
door Christus’ kracht en macht!

Joke van Sliedregt
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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

Quo Vadis
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