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Meditatie

Het kruis daarentegen overtuigde door 
het optreden van ongeschoolde lieden 
en heeft de hele wereld overreed. Dit ge-
beurde niet door een gesprek te voeren 
over gewone dingen, maar door te spreken 
over God en het godsdienstige leven dat in 
overeenstemming met de waarheid wordt 
geleid. Het ging over het leven in de geest 
van het evangelie en het oordeel dat in 
de toekomst zal worden geveld. Het kruis 
maakte iedereen tot filosoof: ook mensen 
van het platteland, ongeletterde mensen. 
Kijk toch hoe de dwaasheid van God wijzer 
is dan de mensen. En zie hoe Zijn zwakheid 
sterker is. Waarom sterker? Omdat die zich 
over de hele wereld heeft uitgebreid en 
allen met kracht in bezit heeft genomen. 
Hoewel oneindig veel mensen pogingen 
deden om de naam van de Gekruisigde uit 
te wissen, gebeurde juist het tegenoverge-
stelde. Want die naam groeide en bloeide 
meer en meer, terwijl de tegenstanders 
omkwamen en te gronde gingen. Zo stre-
den de levenden tegen de Gestorvene, 
maar zij konden niets uitrichten. 

Dus als de Griek mij dwaas noemt, dan laat 
hij eerder zien dat hij zelf nog veel dwa-
zer is. Als ik door hem als een dwaas be-
schouwd word, blijk ik wijzer te zijn dan 
de wijze. Als hij mij zwak noemt, blijkt hij 
de zwakkere te zijn. Want de dingen die 

tollenaars en vissers door de genade van 
God tot stand brachten, konden filosofen, 
redenaars, noch tirannen - kortom: de hele 
wereld in talloze verschijningsvormen - 
niet eens bedenken. Want welke ideeën 
heeft het kruis wel niet allemaal gebracht? 
De onsterfelijkheid van de ziel, de opstan-
ding van het lichaam, de verachting van 
het huidige bestaan, het verlangen naar 
de dingen die komen gaan. Het kruis heeft 
de mensen tot engelen gemaakt. Iedereen 
leidt een christelijk, deugdzaam leven en 
in uiteenlopende omstandigheden toont 
men moed. 

Maar, zegt iemand, ook onder de heidenen 
zijn er velen die de dood verachten. Zeg mij, 
wie dan? Was het soms degene die de gifbe-
ker dronk? Als je wilt, kan ik duizenden van 
dat soort mensen laten zien die bij de kerk 
horen. Want als het mogelijk was geweest 
om ten tijde van de vervolgingen te ster-
ven door de gifbeker te drinken, dan zou 
iedereen beroemder zijn geworden dan die 
Griek. Bovendien, toen hij dronk, was het 
niet in zijn macht om wel of niet te drinken. 
Want onwillig of vrijwillig, hij moest dit on-
dergaan. Er was dus geen sprake van moed, 
eerder van dwang. Dit geldt ook voor rovers 
en moordenaars die, onder het oordeel van 
de rechter gekomen, wel zwaardere straf-
fen hebben ondergaan. Maar bij ons is alles 

De dwaasheid van het kruis 

“Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde”  
1 Korintiërs 1: 23a   
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omgekeerd. Want de martelaren hebben 
niet tegen hun wil geleden, maar precies 
zoals ze wilden. Het lag binnen hun macht 
om niet te hoeven lijden, maar zij toonden 
een moed die sterker was dan het hardste 
staal. Het was dus niet bewonderenswaar-
dig dat hij de gifbeker dronk, omdat het niet 
meer in zijn macht lag om niet te drinken. 
Bovendien was hij tot zeer hoge ouderdom 
gekomen. Hij zei immers dat hij zeventig 
jaar oud was, toen hij het leven verachtte, 
als je dat verachten kunt noemen. Ik zou 
dat zo niet willen zeggen. Sterker nog: nie-
mand zou dat kunnen zeggen. 

Toon mij iemand die volhardde tijdens 
folteringen omwille van de vroomheid, 
zoals ik overal ter wereld tienduizenden 
kan tonen. Wie kan dapper ondergaan dat 
zijn nagels worden uitgetrokken? Wie blijft 
overeind, wanneer zijn ledematen worden 
ontwricht? Wie kan het verdragen dat zijn 
lichaam beetje bij beetje in stukken wordt 
gesneden? Wie blijft standvastig wanneer 
de botten van zijn nek worden gebroken? 
Wie kan doorstaan dat hij voortdurend op 
een gloeiende plaat moet liggen? Wie is 
nog moedig als hij in een kokende wa-
terketel wordt gegooid? Laat het mij zien. 
Want sterven door de gifbeker is verge-
lijkbaar met de toestand van een mens 
die slaapt. Men zegt zelfs dat die dood 
nog aangenamer is dan slaap. Maar als 
sommige niet-christenen ook folteringen 

ondergingen, dan is de lofrede op hen in-
middels wel verdwenen. Want zij gingen 
te gronde wegens een schandelijke daad. 
Sommigen hadden geheimen onthuld, an-
deren streefden naar alleenheerschappij. 
Sommigen werden betrapt op de meest 
schandelijke vergrijpen en anderen gaven 
zichzelf aan, zomaar, ondoordacht en dom, 
zonder reden. Maar zo is het bij ons niet. 
Daarom wordt over de daden van die niet-
christenen gezwegen, terwijl de daden van 
christelijke martelaren bloeien en elke dag 
toenemen. Dat had Paulus in gedachten, 
toen hij zei: ‘De zwakheid van God is ster-
ker dan alle mensen.’

Wordt vervolgd

Dit is het vijfde 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.     

Geloven wat God zegt, doen wat God beveelt, die verlossing aannemen waarvoor God gezorgd heeft - 

dat is de hoogste en beste wijsheid van de mens. Open uw Bijbel. Hij is de gids van de pelgrim, waarin 

God de heerlijkheid beschrijft die nog geopenbaard moet worden. Dit is de enige boodschap van het 

Evangelie: 'Geloof en leef'. Geloof in de vleesgeworden Zaligmaker, Die God aangewezen heeft om de 

plaats van zondaren in te nemen. Geloof in Hem en u zult zalig worden.

C.H. Spurgeon
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Kerkdiensten

Vrijdag 1 januari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
Nieuwjaarsdag 1e collecte Diaconie

2e collecte Opleiding predikanten
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 3 januari 10.00 uur Ds. J. Koppelaar (Katwijk ZH)
18.30 uur Ds. A.I. Kazen (Hoevelaken)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 10 januari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek  
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 17 januari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. D.C. de Pater (Vaassen)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Donderdag 21 januari 19.30 uur  Ds. L. de Wit (Ede)
Weekdienst 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerkvoogdij

Zondag 24 januari 10.00 uur Ds. H. Buitink (Ede)
18.30 uur Ds. A.A.F. v.d. Weg (Apeldoorn)
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Zondag 31 januari 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie 
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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Uit de pastorie

We hebben in de zondagavonddiensten 
een begin gemaakt met de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. In de eerste twee arti-
kelen wordt beleden: Wie God is en dat we 
de God Die is kunnen kennen. Hoe kunnen 
we Hem kennen? In de eerste plaats uit de 
schepping en in de tweede plaats uit de 
Bijbel. Je proeft een heel ander begin dan 
bij de Heidelbergse Catechismus. De Hei-
delberger zet in met: ‘Wat is je enige troost 
zowel in je leven en in sterven’. De taal en 
de inhoud is zakelijker bij de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis dan bij de Heidelbergse 
Catechismus. Een vergelijkbaar begin zoals 
bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis vind 
je ook in de grote catechismus van West-
minster. Een catechismus uit 1648, die is 
bedoeld voor de kerken in Schotland, En-
geland en Ierland. 

Hierbij de eerste acht vragen van deze ca-
techismus met Bijbeltekstverwijzingen. 
Om de inhoud eens te vergelijken met de 
Nederlands Geloofsbelijdenis. De eerste 
vraag met het antwoord van deze catechis-
mus is van een grote schoonheid en van 
betekenis. In dit antwoord wordt het leven 
van ons mensen op aarde onmiddellijk in 
het licht van de verheerlijking van God en 
de eeuwigheid geplaatst. Vervolgens geeft 
men aan, in vraag en antwoord 2, waaruit 
blijkt dat er een God is.     

De grote catechismus 
1 Vraag: Wat is het voornaamste en hoogste 
doel van het leven van de mens? 
Antwoord: Het voornaamste en hoogste 
doel van het leven van de mens is de ver-

heerlijking van God1 en het zich in Hem ten 
volle en eeuwig verheugen.2 
1) Romeinen 11 : 36; 1 Korintiërs 10: 31; 2) 
Psalm 73: 24-28; Johannes 17: 21-23. 

2 Vraag: Hoe blijkt het dat er een God is? 
Antwoord: Het ware licht der natuur in de 
mens en de werken van God laten duide-
lijk zien dat er een God is.1 Maar alleen zijn 
Woord en Geest openbaren Hem voldoen-
de en krachtig aan de mensen voor hun 
zaligheid.2 
1) Romeinen 1 : 19,20; Psalm 19 : 2-4; Han-
delingen 17: 28. 2) 1 Korintiërs 2 : 9, 10; 2
Timotheüs 3: 15-17; Jesaja 59: 21. 

3 Vraag: Wat is het Woord van God? 
Antwoord: De heilige Schriften van het 
Oude en Nieuwe Testament zijn het Woord 
van God1, de enige regel voor geloof en ge-
hoorzaamheid.2 
1) 2 Timotheüs 3: 16; 2 Petrus 1: 19-21.  2)
Efeziërs 2: 20; Openbaring 22: 18, 19; Jes-
aja 8: 20; Lucas 16: 29, 31; Galaten 1: 8, 9; 2 
Timotheüs 3: 15, 16. 

4 Vraag: Hoe blijkt dat de Schriften het Woord 
van God zijn? 
Antwoord: De Schriften betonen zichzelf 
als het Woord van God in hun majesteit1 en 
zuiverheid2, door de overeenstemming van 
alle delen3, en de strekking van het geheel, 
namelijk om alle eer aan God te geven4, 
door hun licht en kracht om zondaren te 
overtuigen en tot bekering te brengen, om 
gelovigen te troosten en op te bouwen tot 
zaligheid.5 Maar de Geest van God, die door 
en met de Schriften in het hart van de mens 
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getuigt, is als Enige in staat om er ten volle 
van te overtuigen dat zij het waarachtige 
Woord van God zijn.6 
1) Hosea 8: 12; 1 Korintiërs 7: 6, 7, 13;
Psalm 119: 18, 129. 
2) Psalm 12: 7; 119: 140. 
3) Handelingen 10: 43; 24: 22. 4) Romei-
nen 3: 19, 27. 
5) Handelingen 18: 28; Hebreeën 4: 12; Ja-
kobus 1: 18; Psalm 19: 8-10; Romeinen 15: 
4; Handelingen 20: 32. 
6) Johannes 16: 13, 14; 1 Johannes 2: 20,
27; Johannes 20: 31. 

5 Vraag: Wat leren de Schriften in hoofdzaak? 
Antwoord: De Schriften leren in hoofdzaak 
wat de mens aangaande God moet gelo-
ven en wat God aan plichten van de mens 
vereist.1 
1) 2 Timotheüs 1 : 13. 

6 Vraag: Wat maken de Schriften over God be-
kend? 
Antwoord: De Schriften maken bekend wat 
God is1, de Personen in de Godheid2, Zijn be-
sluiten3, en de uitvoering van Zijn besluiten.4 
1) Hebreeën 11: 6. 2 1) Johannes 5: 6b. 3)
Handelingen 15: 14, 15, 18. 4) Handelin-
gen 4 : 27,28. 

7 Vraag: Wat is God? 
Antwoord: God is een Geest 1, in en van 
Zichzelf oneindig in wezen2, heerlijkheid3, 
gelukzaligheid4, en volmaaktheid5, ten 
volle zelfgenoegzaam6, eeuwig7, onveran-
derlijk8, onbegrijpelijk9, alomtegenwoor-
dig10, almachtig11, alwetend12, ten hoogste 
wijs13, ten hoogste heilig14, ten hoogste 
rechtvaardig15, ten hoogste barmhartig en 
genadig, lankmoedig en groot van goeder-
tierenheid en trouw.16 

1) Johannes 4 : 24. 2) Exodus 3 : 14; Job 11 : 
7-9. 3) Handelingen 7 : 2. 4) 1 Timotheus 6
: 15. 5) Mattheüs 5 : 48. 6) Genesis 17 : 1. 7) 
Psalm 90 : 2. 8) Maleachi 3: 6;Jakobus 1: 17. 
9) 1 Koningen 8: 27. 10) Psalm 139: 1-13.
11) Openbaring 4 : 8. 12) Hebreeën 4 : 13;
Psalm 147 : 5. 13) Romeinen 16 : 27. 14)
Jesaja 6: 3; Openbaring 15: 4. 15) Deutero-
nomium 32 : 4. 16) Exodus 34 : 6. 

8  Vraag: Is er meer dan één God? 
Antwoord: Er is maar één God, de levende 
en ware God.1 

1) Deuteronomium 6: 4; 1 Korinthiërs 8: 4,
6; Jeremia 10: 10. 

Geloof – gevoel of gevoel - geloof
Gevoel speelt een belangrijke rol bij men-
sen. ‘Ik heb er een goed gevoel bij’, hoor 
je mensen zeggen. Op dat moment wordt 
je verstand, je denken ondergeschikt ge-
maakt aan wat je ervaart en voelt. Gevoel 
is dan leidend geworden. Hoe zit dat bij het 
leven uit het geloof? Ook daar speelt ge-
voel of emotie een belangrijke rol. Je kunt 
een psalmvers of lied zingen en het kan je 
zo raken dat de tranen in je opwellen. En 
dan zijn je emoties lastig te bedwingen. 
Maar hoe zit dat nu precies in het geloofs-
leven? Duidelijk is dat gevoel, onze emotie 
een rol speelt. Maar wat is de verhouding 
tussen gevoel of emotie en geloof? Wat 
is het belang van emoties of gevoel. Wat 
moet je voelen? Moet je wel wat voelen?     

Onderstaand stukje is van de hand van ds. 
J.A. Alexander (1804 -1859), hij was pre-
dikant in de Presbyterian Church en tevens 
docent aan het befaamde Princeton Col-
lege in de Verenigde Staten van Amerika. 
‘We hebben mensen gekend die heel hun le-
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ven bezig waren zichzelf te onderzoeken. Ze 
vroegen zich af of ze wel genoeg voelden; 
of ze werkelijk voelden dat ze Christus nodig 
hadden; of ze niet te ongevoelig waren; of ze 
de zonde wel genoeg haatten; of ze ernstig 
genoeg waren. Dit zijn allemaal goede vra-
gen, als ze met een andere kwestie te maken 
hadden. Maar hier zijn ze niet aan de orde. Ze 
zorgen er slechts voor dat de zieke niet bij de 
dokter komt. Deze aarzelingen en weifelin-
gen komen voort uit een bron waarvoor ik al 
uw aandacht vraag. Ze ontstaan wanneer we 
onze hoop gronden op onze eigen gevoelens, 
in plaats van op Gods waarachtigheid. De 
waarheid van Gods beloften is de onwankel-
bare rots. Wie hierop bouwt, is veilig. Al het 
andere, vooral wat uit onszelf komt, is drijf-
zand. Het Woord van God blijft tot in eeuwig-
heid. Echt geloof vergeet zichzelf volkomen 
en vertrouwt op de verzekering van Gods 
vrije genade. Het wendt de blik af van eigen 
waardigheid of onwaardigheid, en hoort wat 
God zegt: ‘Komt, koopt zonder geld, en zon-
der prijs!’ En het geloof komt, zonder naar 
links of rechts af te wijken. De vraag is niet 
langer: ‘Wie ben ik?’, maar: ‘Wie is God? Is Hij 
betrouwbaar? Heeft Hij gesproken?’ Het ge-
loof verzegelt dat God waarachtig is (zie Joh. 
3:33). Het rust in een gerechtigheid die al is 
aangebracht. Zo wordt de zondaar gered.’

Hij betoogt dus dat het geloof in Gods on-
wankelbare beloften voorop gaat. En op 
die beloften te vertrouwen en niet op ons 
gevoel. Geloof in Gods beloften is het eer-
ste dat de Heilige Geest door het Woord 
werkt. Het gevolg van het geloof is dat de 
Geest in ons komt wonen. En door de in-
woning wordt het gevoel, de emotie ook 
gewerkt in het hart. Jonathan Edwards, de 
schrijver van het boek ‘Religious Affections 

(Religieuze gevoelens)’ vat het zo samen: 
De Geest verlicht niet alleen ons verstand in 
de persoonlijke wedergeboorte, maar Die-
zelfde Geest stort ook de liefde in ons hart 
uit. Er kan geen warmte in het hart zijn zon-
der het licht van het Woord, terwijl hij aan 
de andere kant ook benadrukt dat het werk 
van de Geest onze diepste gevoelens raakt. 
De Geest legt een persoonlijke band tussen 
Christus en de gelovige en dat is een band 
van liefde. Liefde tot Christus en de naaste 
en die liefde, als (eerste/hoofd-) vrucht van 
de Geest, roept verwondering, blijdschap 
en vrede op in het hart van de gelovige. Het 
geloof gaat voorop en het gevoel, de emo-
tie, volgt daarop.  

Anno Domini 2020 
2020 is een heftig jaar geweest, persoon-
lijk, kerkelijk en maatschappelijk. We 
zagen panelen schuiven in vele opzich-
ten Waar over sommige zaken, in kerk en 
maatschappij al jaren werd gesproken, 
kon nu ineens en werd gedaan.  Corona is 
een woord geworden met een vergaande 
invloed en in sommige gevallen zelfs een 
woord waar je je achter kunt verschuilen. 
Een jaar geleden wisten we er nog niets 
van, of in elk geval heel weinig. Een jaar la-
ter beheerst het gesprekken, handelingen 
en heeft het je leven veranderd. Als ik dit 
schrijf is er net een totale lockdown voor 
vijf weken door onze premier afgekondigd 
voor ons land. Met ingrijpende gevolgen 
voor velen in de samenleving.   

Maar wat de toekomst brengen moge, mij ge-
leid des Heeren hand. Voor het komende jaar 
– 2021- een gezegend jaar toegebeden.

Fam. ds. W. Schinkelshoek
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Van de Kerkenraad

VOG
Enige tijd geleden hebben de kerkvoog-
dij en de kerkenraad besloten om voor 
alle zittende en nieuwe kerkenraads- en 
kerkvoogdijleden een Verklaring Omtrent 
het Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit in lijn 
met komende kerkelijke richtlijnen en een 
maatschappelijke context waarbinnen we 
als kerkelijke gemeente een verantwoor-
delijkheid hebben voor een veilig klimaat 
in de gemeente. Principieel gezien zou 
een VOG als waarborg in een christelijke 
gemeente niet nodig moeten zijn. Gods 
Woord leert ons echter dat we ‘buiten het 
paradijs’ leven en de praktijk leert ons he-
laas ook: ‘de maatschappij, dat zijn wij…’ 
Na een evaluatie is het de bedoeling om 
de VOG’s ook aan te vragen voor de rest van 
het leidinggevende en faciliterende kader 
van de gemeente, zoals bijvoorbeeld lei-
dinggevenden in het jeugdwerk.

Oud en nieuw
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Dit 
stukje tekst is nu geschreven vanuit quaran-
taine. Het virus is in huis gekomen. Wie had 
dat ooit gedacht. Het is een goed gebruik 
om na te denken over wat het afgelopen 
jaar ons heeft gebracht. Heeft het ons/mij 
dichter bij de HEERE gebracht? Als we terug-

kijken wat we van Hem hebben ontvangen 
het afgelopen jaar, dan mogen we verwon-
derd zijn. Zoveel zegeningen uit Zijn hand 
gekregen, ook als gemeente. Een onver-
diende zegen van onze kant, maar tegelijk 
een blijk van de levende Christus die ons niet 
loslaat, maar door wil gaan met Zijn werk.

Vergaderdata kerkenraad 1e helft 2021
Voor de 1e helft van 2021 heeft de kerken-
raad de volgende vergaderdata vastge-
steld: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 14 
april, 19 mei, 16 juni,14 juli.

Als kerkenraad wensen we u voor het jaar 
2021 van harte Gods zegen toe! We heb-
ben het kerstfeest mogen beleven. De tijd 
waarin Christus kwam was een donkere 
tijd, met Romeinse overheersing. Onze tijd 
is een tijd met een pandemie. Gods Woord 
houdt stand in eeuwigheid en biedt hoop en 
troost, laten we elkaar daar elke keer weer 
op wijzen. En laten we elkaar en hen die in 
het bijzonder getroffen worden door deze 
crisis opdragen in het gebed. Of we nu ge-
troffen zijn in gezondheid, rouw en verdriet, 
of bij het verlies van je bedrijf, je werk of je 
baan. Dat Zijn genade en trouw u zal verge-
zellen. En dat alles mag zijn tot eer van Zijn 
grote Naam en tot zaligheid van onze zielen!

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

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

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

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

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

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

Octavius Winslow
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Pastoraat

Corona
Inmiddels zijn ook in de gemeente weer 
diverse mensen, ook ambtsdragers, besmet 
met corona. Een positieve uitslag heeft een 
behoorlijke impact op je en op je gezin, fami-
lie en je sociale netwerk. Laat u het ook aan 
het coronateam weten als u positief bent ge-
test, dan kunnen we meeleven en eventueel 
aanvullende maatregelen nemen. 

Laten we als gemeente biddend om elkaar 
heen staan. Om allen die eenzaam zijn, ziek-
te in het lichaam ervaren, verdriet hebben 
of pijn lijden.  Wees mij tot een Rotssteen, om 
daarin te wonen, om gedurig daarin te gaan. 

Waarom heeft de Heere juist de prediking verkoren? Omdat zij het zwakste middel van alle middelen is 

en omdat Zijn kracht er daarom des te meer verschijnt tot Zijn eer.

Thomas Goodwin
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Uit de gemeente

Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster
2 januari Gebedskring
6 januari Kinderclub
8 januari Nieuwjaarsbijeenkomst beide JV’s
11 januari Catechisatie
14 januari Lidmatenkring
15 januari JV -16
16 januari Gebedskring, klusmorgen
18 januari Catechisatie
20 januari Ouderenmiddag
21 januari Weekdienst
22 januari JV +16
25 januari Catechisatie
28 januari Jonge lidmatenkring
29 januari JV -16
30 januari Gebedskring
31 januari Preekbespreking -16
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Diaconie

Collectebestemmingen
Op Nieuwjaarsdag is de diaconale collecte 
bestemd voor HiP (Hulp in Praktijk) Ede 
(www.hiphelpt/ede). HiP is bedoeld voor 
hulpvragen variërend van een wandeling 
maken, een lamp ophangen of een formu-
lier invullen, en richt zich op alle inwoners 
van Ede. HipHelpt is een landelijk netwerk. 
Door heel Nederland zetten vrijwilligers 
zich in voor buurtgenoten die er alleen 
voor staan. Zij zijn gedreven door naasten-
liefde en geïnspireerd door het Evangelie. 
En zij bieden hulp aan ieder die dat nodig 
heeft. Niemand hoeft alleen te staan!
Op 10 januari is de diaconale collecte be-
stemd voor de Stichting Schuilplaats. Stich-

ting Schuilplaats is een landelijke, interker-
kelijke instelling voor Bijbels genormeerde 
psychosociale hulpverlening op maat. De 
hulpverleners combineren professionali-
teit met een aan de Bijbel ontleende pas-
sie, die gestalte krijgt in compassie met de 
medemens. De hulpverlening van Schuil-
plaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij 
mensen die door uiteenlopende oorzaken 
zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, 
gezin of maatschappij.

Op 17 januari wordt gecollecteerd voor de 
Generale Diaconale Commissie van de Her-
steld Hervormde Kerk met als bestemming 
diaconale projecten in Malawi.
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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!

Diaconaat in corona-tijd
We zijn als land op het moment in volledige 
lockdown vanwege het coronavirus. Een tijd 
die voor veel mensen eenzaamheid, (finan-
ciële) zorgen of angst met zich meebrengt. 
Laten we juist in deze tijd naar elkaar om 
blijven zien, binnen de gemeente, maar ook 
breder: naar onze naaste in de samenleving. 
Eerder dit jaar schreven we al over ‘diaco-
naat in corona-tijd’, en één en ander willen 
we opnieuw onder uw aandacht brengen.

Oog voor Elkaar
Graag wijzen we nog eens nadrukkelijk op 
de vrijwilligershulp via ‘Oog voor Elkaar’. 
Ook in deze nieuwe periode van lockdown 
geldt weer: Kunt u zelf geen boodschappen 
meer doen, door quarantaine of omdat u een 
kwetsbare gezondheid hebt? Lukt het even 
niet meer met alle kinderen de hele dag 
thuis? Wordt er op het moment extra veel 
van u gevraagd, om welke reden dan ook, 
en heeft u daarom praktische ondersteu-
ning nodig? Doet u vrijmoedig een beroep 
op Oog voor Elkaar! De contactpersonen 
zijn Jeanet Linge (0318 62 59 18) en Dirmia 
van der Welle (0318 57 21 66). U kunt ook 
mailen naar vrijwilligershulp@hhgede.nl. 
En andersom: bent u nog niet als vrijwilli-
ger in beeld bij Oog voor Elkaar, maar bent 
u wel beschikbaar om bij te springen waar
nodig? Neem contact op met één van de co-
ordinatoren. Alle hulp is welkom!

Sociaal contact
Rond de feestdagen, en juist nu het maat-
schappelijke leven en ook het gemeen-
televen in zoveel opzichten weer stil ligt, 
kan deze of gene ook meer eenzaamheid 
ervaren. Stuur eens een kaartje of een ap-
pje, of doe eens een belletje. Wordt zeker 
gewaardeerd!
 
Financiële kwetsbaarheid
We zijn ons er als diaconie van bewust dat 
sommigen in de gemeente ook zwaar fi-
nancieel te lijden hebben onder deze crisis. 
En opnieuw zeggen we: voel alstublieft 
geen drempel om contact op te nemen met 
de diaconie! Samen kunnen we kijken hoe 
we in deze situatie kunnen helpen.
 
Dienstbaar zijn aan de samenleving
Wat zou het mooi zijn als we juist in deze 
tijd als gemeente van Christus in de samen-
leving iets van Zijn liefde en dienende hou-
ding kunnen laten zien. Als diaconie zijn we 
aangesloten bij HiP (Hulp in Praktijk) Ede en 
bij het landelijk initiatief #nietalleen (www.
nietalleen.nl). We hebben aangegeven dat 
we benaderd mogen worden voor prakti-
sche hulpvragen van allerlei aard, bijvoor-
beeld het doen van boodschappen, een 
praatje, kinderopvang. Mochten hier con-
crete hulpvragen uit voortvloeien, dan zul-
len we in overleg met Oog voor Elkaar/ HiP 
kijken op welke manier we kunnen helpen.

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

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

Giften
Via ouderling Methorst ontvingen we in no-
vember € 50,00 met algemene bestemming.

Collecte ten behoeve van opleiding en 
vorming predikanten
Op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen 
is de 2e collecterondgang bestemd voor 

de opleiding en vorming van predikanten. 
De commissie opleiding en vorming (COV) 
van onze kerk streeft ernaar dat predikan-
ten (in opleiding) zijn gefundeerd in Gods 
Woord en de daarop gebaseerde Belijde-
nisgeschriften. Dit is noodzakelijk, zeker 
in onze tijd waar alles onder druk staat 
en met regelmaat de Bijbelse leer wordt 
aangevallen. COV geeft dat vorm door het 
aanstellen van docenten aan het seminarie 
maar ook door professionele ondersteu-
ning voor (beginnende) predikanten aan 
te bieden. U en jij kunnen zich voorstellen 
dat de coronamaatregelen zowel de studie 
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Activiteitencommissie

tot predikant als het predikant-zijn extra 
bemoeilijken. Wij vragen daarom om uw 
gebed. In vertrouwen doen wij weer een 
beroep op uw liefdegaven. Eventueel kunt 
u ook rechtstreeks geld overmaken op
NL 81 RABO 0141 4580 62 t.n.v. COV onder
vermelding “gift opleiding”.

Klusmorgen
Het was een bijzonder jaar, waarin ook de 
klusmorgens anders waren dan gebruike-
lijk. Namens de kerkvoogdij danken we 
iedereen die zich ingezet heeft! We zijn blij 
dat er in het afgelopen jaar diverse grote 
en kleine klussen in en rondom de kerk ge-
daan konden worden. Hartelijk dank!

Ook in het komende jaar hopen we veel 
gemeenteleden te ontmoeten tijdens de 

klusmorgens. De kerkvoogdij bespaart 
hiermee veel geld en het is bovendien nog 
gezellig ook om samen bezig te zijn. Vindt 
u van uzelf dat u niet zo handig bent? Kom
dan toch gerust, er is altijd iets te doen wat 
bij u past. 
De volgende klusmorgen is op zaterdag 16
januari. We beginnen om 8.30 uur en ron-
den af om ongeveer 12.00 uur. Welkom!
Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van
Leeuwen, 0318 56 15 49.

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

Commissienieuws 
Na een leuke en fijne periode van samen-
werken neemt Dirk Jan Huttinga afscheid 
van de activiteitencommissie. Met ingang 
van het nieuwe jaar wordt deze plek gevuld 
door Pleun Hak. In dit nieuwe jaar hebben 
we opnieuw het doel om bij te dragen aan 
de opbouw van de gemeente en de onder-
linge verbondenheid. In deze tijd van corona 
zijn we erachter gekomen hoe belangrijk dit 
is. Daarnaast zullen we weer verschillende 
acties houden voor onze kerk(voogdij). 

Kahoot 
Een maand geleden is er weer een kahoot-
quiz georganiseerd en heeft een groep 
fanatiekelingen meegedaan, leuk! Op 
vrijdag 8 januari komt de volgende quiz. 
Deze keer zal het een quiz zijn over onze 
gemeente, dus zorg dat u/jij erbij bent! We 
willen weer om 19.30 uur beginnen. 

Digitaal luisterboek 
Komende periode zal Corina Huttinga het 
digitale luisterboek voorlezen. Het luister-

Maranatha

Wat in de gemeente van de eerste eeuw de enige hoop was, is in deze laatste tijd nog maar de hoop 

van enigen. (Jakobus 5 vers 8: versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt)
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Zending en Evangelisatie

boek zal bestaan uit verschillende waar-
gebeurde verhalen, geschikt voor jong 
en oud. De fragmenten zijn te beluisteren 
vanaf de website. Hier is ook verdere infor-
matie te vinden. 

Bloemenactie 
Naar aanleiding van de tulpenactie van 
afgelopen voorjaar hebben we veel posi-
tieve reacties gehoord en is er een mooie 

opbrengst naar de kerkvoogdij gegaan. 
Daarom willen we opnieuw een soortgelij-
ke actie organiseren. Door middel van deze 
bloemenactie bieden we ook de mogelijk-
heid om elkaar te bemoedigen, een hart 
onder de riem te steken of te verrassen. De 
bloemenactie zal begin februari plaatsvin-
den. Via de mail, website en appgroep zult 
u van deze actie op de hoogte worden ge-
houden.

We zijn geroepen om verschillende taken te vervullen in het Koninkrijk van God. Onze antwoorden op 

Zijn roepstem zullen daarom ook verschillend en persoonlijk zijn. Sommigen horen misschien de roep 

om voltijds zendingswerk te gaan bedrijven. Anderen ervaren dat ze door God geleid worden om te 

bidden voor anderen en om hen uit te zenden. Sommigen zullen kleine veranderingen in hun levens-

stijl aanbrengen, terwijl ande-ren een radicale staatsgreep in hun hart ondergaan.

K.P. Yohanan, leven in het licht van de eeuwigheid
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Verenigingen en Kringen

Kinderclub
De Kerstdagen zijn alweer voorbij. Maar het 
is niet zo dat we alleen op die dagen den-
ken aan Jezus’ komst naar de wereld. Want 
doordat Hij naar deze wereld toe kwam 
is er ook voor jou een gelukkig leven mo-
gelijk. Ben jij gelukkig? Ken je Jezus al en 
geloof je dat Hij ook voor jou gekomen is? 
Hij roept elke dag naar je, om naar Hem toe 
te komen en al je zonden door Zijn bloed 
te laten afwassen. Op onze club praten we 
daar met elkaar over. 

De volgende clubmiddag is op 6 januari in 
het nieuwe jaar. Het gaat over genezing 
door Water. We hopen je weer te zien!

Groeten van alle jufs.

Jeugdvereniging Ichthus
Ha JV-ers,
Zo zijn we ineens weer de lockdown in-
gegaan en moet alles digitaal.. Gelukkig 
hebben we de eerste helft van het win-
terseizoen elkaar regelmatig kunnen zien. 
Gaaf om elkaar als jeugd te kunnen ont-
moeten op de JV! Komende tijd nog even 
niet, maar hopelijk kunnen we daarna 
weer starten met de tweede helft van het 
seizoen!

Intussen zijn we al voorzichtig aan het kij-
ken of we in de zomer op kamp kunnen 
gaan. Activiteiten die dichterbij zijn, zijn 
nog spannender: De nieuwjaarsbijeen-
komst, de activiteitenavond, de tweede 
sprekersavond (de eerste hebben we al al-
ternatief moeten invullen), gaan ze door? 
En hoe? Houd je app in de gaten!

JV -16
Afgelopen halfjaar hebben we nagedacht 
over ‘Vreemdelingen in beweging’. Zo heb-
ben we verschillende reizigers uit de Bijbel 
van dichtbij bekeken en nagedacht wat God 
ons met deze geschiedenissen wil leren. 
Het was mooi om te zien dat er elke keer 
een mooie club jongeren bij elkaar was!

Hoewel we nog niet weten welke JV-avond 
we voor het eerst weer echt samen kunnen 
komen, willen we de tweede helft van het 
jaar nadenken over Jona. Ook Jona was 
nogal in beweging. Zijn vlucht, zijn verblijf 
in de vis en zijn gang naar Ninevé zijn ze-
ker momenten die zijn leven in beweging 
brachten. We hopen komende JV-avonden 
daar over na te denken. Natuurlijk hopen 
we ook leuke activiteiten te kunnen doen 
en chips/frituur/etc. te kunnen serveren…
Houd in elk geval je berichten in de gaten!

JV +16
Hier weer even een terugblik op de afge-
lopen weken en een vooruitblik naar het 
einde van 2020.

Op vrijdag 20 november werd de avond 
verzorgd door Anke, Marieke en Ellen. Deze 
avond stond in het teken van “Hoe is jouw 
persoonlijk geloof ?”
Na een stukje van een meditatie van ds. van 
Binsbergen met als titel: ‘Onbekeerd de 
(on)gewoonste zaak van de wereld’, heb-
ben we een gedeelte gelezen uit Ezechiël 
18. Aan de hand van stellingen en vragen,
werden mooie gesprekken gevoerd en er-
varingen gedeeld. De pauze begon dan ook 
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later. Met een leuk spel na de pauze was het 
een gezellige avond met een mooie groep. 
(iedere keer komen er nog jongeren bij, die 
wat later in het seizoen instromen, dus voor 
diegene die nog niet is geweest, welkom)

Op zaterdag 28 november hebben we de 
landelijke jongerendag (avond) online be-
leefd in de “Dorsvloer”. Peter was afwezig 
vanwege technische ondersteuning ter 
plaatse van de live-uitzending. Dit werd 
door Gerco en Johan-Peter opgevangen. 
Het thema voor de avond was: “Elk oog zal 
Hem zien!“
Met een indringend appèl van ds. Kaptein 
werd de avond geopend. Wat is het doel 
van jouw leven? Waar ben je druk mee? 
Waar is de reis naar toe? Zijn wij bereid als 
de Heere Jezus terugkomt? Aan de hand 
van de Bijbel werd uitgelegd dat de Heere 
Jezus terugkomt, dat er tekenen zijn op Zijn 
komst, dat wij bereid moeten zijn voor Zijn 
komst en hij sloot af met de woorden ‘Elk 
oog zal Hem zien’.
Daarna werd een online spel gespeeld 
waarbij je een reis over de wereld maakte 
tot zelfs in Tjernobyl. Eén groep werd bijge-
staan door jeugddiaken van Harten en in de 
catering tussendoor, hadden we jeugdou-
derling van Wolfswinkel stand-by. Een zeer 
geslaagde avond.

De laatste JV-avond van 2020 werd ver-
zorgd door Bas en Thomas.
Op deze avond werden we aan het werk 
gezet met de vraag: Zijn wij wel actief 
(genoeg) als christenen? Wie zijn wij: De 
priester, leviet, of de barmhartige Samari-
taan? Een actueel en leerzaam onderwerp, 
waarna diverse discussies en ervaringen 
werden besproken. Na de pauze hebben 

we een spel gedaan dat echt voor de jeugd 
was en soms te snel ging voor de leiding. 
Met lekkere pizzapunten hebben we het 
jaar 2020 afgesloten!

Wat de toekomst betreft, weten wij niet 
hoe de 2e helft van het JV-seizoen zal gaan, 
de komende weken (tot 19 januari 2021) 
zullen wij jullie helaas niet fysiek kunnen 
ontmoeten tijdens reguliere JV-avonden. 
Wij houden jullie op de hoogte!

Voorlopige data in januari:
01/01  Kerstvakantie
08/01  Nieuwjaarsbijeenkomst (digitaal? Je 
hoort van ons!)
15/01  JV -16 Jona I (waarschijnlijk kan deze 
avond nog niet ‘live’ doorgaan)
22/01  JV +16
29/01  JV -16 Jona II

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

Lidmatenkring 
Donderdagavond 14 januari, 19.30 uur is er 
de lidmatenkring. Het is niet zeker of deze 
doorgaat. 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 de we eerste verzen (10 t/m 
13) met elkaar behandeld. Nu gaan we na-
denken over de volgende verzen. 

Jonge lidmatenkring
Donderdagavond 28 januari, 20.00 uur is 
er de jonge lidmatenkring.  De vorige keer 
(dat was 12 nov. omdat 17 dec. is verval-
len.)  hebben we over hoofdstuk 20 nage-
dacht, van het boekje ’Welkom in de strijd’. 
Nu dus hoofdstuk 21, we lezen dit hoofd-
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stuk gezamenlijk met elkaar en bespreken 
deze en eventuele andere vragen. Er kun-
nen nog best wat jongeren bij. We hou-
den ons in alle opzichten aan de geldende 
maatregelen. Dus dat hoeft geen verhinde-
ring te zijn. Welkom! 

Ouderenmiddag 
De laatste ouderenmiddag is op 16 decem-
ber uitgezonden met beeld en geluid. Het 
was een middag waar het kerstevangelie 
centraal heeft gestaan. Normaal eten we 
met elkaar, het kon niet doorgaan. Toch 
zijn we dankbaar dat we er op deze wijze 
inhoud aan konden geven. Hoe we de vol-
gende ouderenmiddag (20 januari) invul-
len, hoort u nog. Te zijner tijd zal dat be-
kend gemaakt worden.  

Zinnige Zondagavonden
De bedoeling van de Zinnige Zondagavon-
den is, om met elkaar – jongeren - na te 
denken over de wezenlijke aspecten van 
het geloof en dan in het bijzonder over de 
verdediging van het christelijk geloof. De 
zgn. apologetiek. Zodat je een antwoord 
hebt op de vragen die je in de maatschap-
pij door collega’s etc. gesteld worden. We 
hebben deze avonden altijd gehouden in 
de pastorie, nu doen we het (i.v.m. enz.) 
in de Dorsvloer. We beginnen om ca. 20.30 
uur (na de dienst). Als je deel wilt nemen 
geef je dan op bij mij (ws@solconmail.nl 
of app naar 0654 21 52 85) of bij iemand, 
waarvan je weet, dat die meedoet. Want 
elke jongere/jongvolwassene van de ge-
meente is welkom. We behandelen per 
keer een hoofdstuk uit het boek ‘Ik heb te 
weinig geloof om een atheïst te zijn’ van de 
bekende Amerikaanse apologeten Norman 
L. Geisler en Frank Turek. Welkom! 

Catechisatie
Maandagavond 14 december was de laat-
ste catecheseavond van dit jaar. Wanneer 
we weer gaan starten is nog niet helemaal 
helder. Het coronateam zal daar nog een 
beslissing over nemen. T.z.t. zal dat bekend 
gemaakt worden. 

Vrouwenvereniging
Helaas konden de bijeenkomsten van de-
cember niet doorgaan. De maatregelen 
duren, zoals jullie weten, tot 19 januari en 
daar valt de jaarvergadering van 12 januari 
ook onder. Heel jammer! Op deze jaarver-
gadering hadden we bestuursverkiezingen 
willen houden en daarbij hebben we een 
leuke invulling bedacht. Dit willen we ui-
teraard wel met jullie doen als samenko-
men weer toegestaan is. We hebben als 
bestuur bedacht om ‘bemoedigingspak-
ketjes’ te maken voor mensen die dit nodig 
hebben. Dit kan iemand in de gemeente 
zijn maar ook daarbuiten (een buurvrouw, 
een familielid, iemand uit Thuis in Zuid). 
We hopen jullie te zijner tijd te informeren 
hierover. En verder... we moeten nu in deze 
epidemie ‘afstand houden’ van elkaar. Het 
tegenovergestelde is: ‘geen afstand’. Op 
talloze manieren zijn relaties verdiept, zijn 
eenzamen en moedelozen bemoedigd. 
Hoe kun je je verbonden voelen met de 
ander als je weet dat die voor je bidt. Na-
bijheid ervaren door de juiste meelevende 
woorden die je ontvangt. GOUD!  We wen-
sen jullie veel ‘geen afstand’ momenten 
toe. Voor jezelf, maar vooral ook voor de 
ander. Omdat Hij naar ons toe is gekomen: 
‘Die in onze lage stand, ons genadig bood 
de hand’!

In Hem verbonden, jullie zussen in de Heere
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Kleurplaat
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Puzzelhoekje

Verhaal

Ha jongens en meiden,
Als je dit leest is de kerstvakantie alweer 
begonnen. En wat voor een kerstvakantie; 
een vakantie waarin je waarschijnlijk voor-
al binnen bent en veel met je eigen gezin 
doet. Misschien vind je het wel heel fijn dat 
je nu extra veel thuis bent en extra lang. 
Maar misschien verlang je ook al wel weer 
heel erg terug naar school en je vriendjes 
en vriendinnetjes. Maar je mag weten, ook 

al zie jij jouw vriendje of vriendinnetje niet, 
God ziet hen en jou wel altijd. Daar gaat 
ook de Bijbeltekst over van deze puzzel. 
Kan jij lezen wat er staat? Het is een tekst 
wat Laban tegen Jakob zegt als ze afscheid 
van elkaar nemen. Je mag de puzzel en/
of de kleurplaat weer sturen naar puzzel-
hoekje@hhgede.nl of opsturen naar Veld-
huizerbrink 4, 6712 BZ Ede. Succes!

Geheimcode: a=1, b=2, c=3 … 

12-1-1-20   4-5   8-5-5-18-3   4-3   23-1-3-8-20   8-15-21-4-5-14   20-21-19-19-5-14   13-
9-10   5-14     10-15-21,   1-12-19   23-9-10   22-15-15-18    5-12-11-1-1-18   22-5-18-2-15-
18-7-5-14   26-9-10-14.

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

Sophie en haar Bijbel

In een drukke trein zat een moeder met haar 
dochtertje Sophie. Het meisje was ongeveer 
acht jaar oud. Ze had al vroeg geleerd om 
haar vertrouwen te stellen op Jezus Chris-
tus en Hem te dienen. In haar hand had ze 
een Bijbel. Die had ze kort daarvoor gekre-
gen. Ze was erg blij met haar nieuwe Bijbel 
en ze was er zuinig op. In de coupé zat ook 
een groep jonge mannen. Ze waren net in 
dienst getreden bij het Amerikaanse leger. 

Ze schreeuwden en vloekten vreselijk. Eén 
van hen vloekte nog meer dan de anderen. 
De moeder van Sophie was geschokt en ver-
drietig door al deze vreselijke woorden. Ze 
keek rond of ze in een ander gedeelte van 
de trein konden gaan zitten, maar alle stoe-
len waren bezet. Ze wist niet wat ze moest 
doen. Maar Sophie fluisterde haar moeder 
toe: ‘Laat me hun mijn Bijbel geven, mama.’ 
Ze stond op en liep naar de jonge man die 
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Overige berichten

zoveel had gevloekt. Ze was een beetje ver-
legen en ze zei niets terwijl ze de Bijbel in 
zijn hand legde, maar keek hem ernstig aan. 
Met haar blik leek ze te willen zeggen: ‘Als-
tublieft, vloek niet meer!’ Toen ging ze terug 
naar haar eigen stoel. Wat het meisje deed, 
had een wonderbaarlijk effect op de jon-
gemannen. Ze werden onmiddellijk rustig. 
Ze schreeuwden niet meer. Er kwam geen 
vloek meer over hun lippen. De jongeman 
die de Bijbel had gekregen leek bijzonder 
ontroerd. Toen de trein stopte, stapte hij 
uit en kocht wat snoep voor het meisje. Hij 
ging naar haar toe, gaf het aan haar en kuste 
haar op de wang. ‘Bedankt, lief kind, voor je 

Bijbel,’ zei hij. ‘Ik zal hem altijd bewaren en 
er elke dag uit lezen. Telkens als ik dat doe, 
denk ik aan je. Bid jij dan ook voor mij? Ik zal 
mijn ouders schrijven en hun over je vertel-
len. Ik ben er zeker van dat ze dan terug-
schrijven dat je een antwoord op hun gebed 
bent.’  Sophie zag de jongeman nooit weer, 
maar ze bad vaak voor hem. Ze geloofde dat 
de Heere haar gebeden en die van de ou-
ders van de man zou horen.

Vraag: Wat voor invloed heeft de Bijbel op 
jou? Helpt Gods Woord je om God te ge-
hoorzamen? (2 Timotheüs 3 : 16)
Bijbellezen: Johannes 20 : 30 - 31

Stichting Schuilplaats

Cursus Zelfvertrouwen 
Vraag jij je vaak af wat anderen van je 
vinden? Heb je moeite met ‘nee’ zeggen? 
Denk je vaak negatief over jezelf? Vind je 
het moeilijk om met kritiek om te gaan? 
Worstel je als christen met zelfvertrouwen? 
Wellicht is de cursus zelfvertrouwen iets 
voor jou. In de cursus zelfvertrouwen leer 
je op een realistische en Bijbelse manier 
naar jezelf te kijken. Je ontdekt waar je 
goed in bent en waar je aan kunt werken. 

Thema’s:
• observeren en interpreteren
• aandacht voor je gevoel
• omgaan met boosheid
• jezelf accepteren
• omgaan met feedback

• spreken in een groep
• grenzen aangeven
• wensen uiten

Start: 
voorjaar 2021 donderdag van 9.30 uur – 
11.30 uur (bij voldoende deelnemers)

Locatie: 
Gebouw Eben-Haëzer, Woudenberg. (Grote 
zaal waar we voldoende afstand van elkaar 
kunnen houden).

Contact
Stichting Schuilplaats: 0318 54 78 70 
info@stichtingschuilplaats.nl
www.stichtingschuilplaats.nl/cursussen
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Website 
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

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

redactiekerkbode@hhgede.nl
scriba@hhgede.nl
vertrouwenspersoon@hhgede.nl 
vrijwilligershulp@hhgede.nl
vrouwenvereniging@hhgede.nl
webbeheer@hhgede.nl
zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor 
dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06 57 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 31 januari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 21 januari 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).

God wil geen sierplanten en sierbomen in Zijn gemeente, hoe aangenaam ze ook mogen zijn. De Heere 

wil vruchtdragende bomen, opdat wij vruchten zouden dragen. Daarom zijn we op Gods tuchtschool, 

opdat wij de vruchtschool zouden meemaken.

Ds. G. Boer
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Gedicht

Ga ons voor

Nog staande aan het pas begonnen jaar
zien wij terug op al die vele dagen

waar God ons weer doorheen heeft willen dragen.
Steeds werden wij Zijn trouwe hulp gewaar.

’t Was hier een jaar van rijke overvloed,
terwijl door velen honger werd geleden.

En nu we ’t nieuwe jaar gaan binnentreden,
komt God de dank toe uit een blij gemoed.

We bidden: ‘Heer’, ga ook dit jaar ons voor
in voorspoed, maar ook in de tegenspoeden.

Wil ook dit jaar ons elke dag behoeden
en leidt ons altijd in het rechte spoor.’

Die biddend het alleen van Hem verwachten,
schenkt Hij Zijn hulp bij dagen en bij nachten.

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

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetschaffelaartje.nl, www.hetschaffelaartje.nl
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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. scheepsbouw, 
raffinaderijen, chemie, ontziltingsinstallaties en zware trans-
portmiddelen.

Wolverine Tube Europe BV wenst DVO veel succes op weg 
naar de top!

Lindelaan 1 | 6721 VB Bennekom
Tel. 0318-414487

Waarom Hartman Tweewielers?

4 100% rijklaar geleverd
4 Scherpe prijzen
4 Snelle levering
4 Alleen topmerken
4 Volledige fabrieksgarantie
4 Lid van de BOVAG
4 Klaar terwijl u wacht

De Dijk 30
3911 SN  Rhenen (Achterberg)

0318 - 526641
 

info@phvanderleer.nl
www.phvanderleer.nl

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

  Voor een waardige
en stijlvolle begrafenis

06 - 46376232

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING

Persoonlijk en betrokken

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



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

WEBSHOP: 
www.elektrohandelsprijzen.nl

BEZOEKADRES: 
Fokkerstraat 7 
3905KV Veenendaal 
Contactpersoon: Rien Kortenhoff

ÓÓK VOOR PARTICULIEREN!

www.ith.nl

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

T: 0318 - 57 12 64 • E: info@ith.nl 

Totaalinstallateur

Installatietechniek

Elektrotechniek

Service & Onderhoud

Advies & Ontwerp

Planckstraat 2 - Veenendaal 
www.autobedrijf-valkenburg.nl

 0318-522 964

Verkoop nieuw & gebruikt

Onderhoud & reparatie

APK keuring

Bovag Garage

Nat. Autopas
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