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Meditatie

Ik beschouwde het hogere in mezelf en 
stelde vast dat Hij, het Woord, daarboven  
uitsteekt.  Als een nieuwsgierige onderzoe-
ker daalde ik ook af in de lagere regionen 
van mijn wezen en toch vertoonde Hij zich 
daar nog dieper. Als ik naar buiten keek, 
ontdekte ik dat Hij buiten mijn buitenkant 
was. Als ik naar binnen keek, bleek Hij nog 
dieper in mij te zijn. En ik besefte dat het 
waar is wat ik had gelezen: ‘In Hem leven 
wij, bewegen wij ons en bestaan wij.’ Maar 
zalig is ook degene in wie Hij is, degene 
die voor Hem leeft en door Hem bewogen 
wordt.
Nu vraag je, hoe ik kon weten dat het Woord 
aanwezig was, aangezien Zijn wegen zo 
volkomen ondoorgrondelijk zijn. Het Woord 
is levendig en krachtdadig. Zodra Hij bin-
nenkwam, maakte Hij meteen mijn slaperi-
ge ziel wakker. Hij bracht mijn ziel tot leven 
en maakte haar mild. Hij verwondde mijn 
hart, want dat was ziek en hard als steen. Hij 
begon ook uit te rukken en te vernietigen, 
op te bouwen en te planten. Hij begon dor-
re plaatsen te bevloeien, donkere plekken 
te verlichten, gesloten regionen te openen 
en koude gebieden te verwarmen. Ook be-
gon het Woord het kromme recht te maken 
en oneffen paden begaanbaar, zodat mijn 
ziel de Heere begon te prijzen en al wat in 
mij is Zijn heilige naam.

Zo kwam het Woord als bruidegom dus re-
gelmatig bij mij binnen. Met geen enkel sig-
naal maakte Hij ooit zijn komst bekend: niet 
met Zijn stem, niet door Zijn blik, niet met 
Zijn gang. Met geen enkele beweging heeft 
Hij zich aan mij bekendgemaakt. Hij is niet 
via één van mijn zintuigen doorgedrongen 
tot mijn binnenste. Slechts op grond van een 
beweging van het hart, ik gaf het al eerder 
aan, heb ik begrepen dat Hij aanwezig was. 
Ik merkte hoe sterk de kracht van Zijn goed-
heid was, want mijn fouten vluchtten weg 
en mijn vleselijke lusten namen af.

Tijdens Zijn onderzoek naar mijn geheimen 
en het afkeuren daarvan, bewonderde ik 
de diepte van Zijn wijsheid. En als ik ook 
maar een hele kleine verbetering van mijn 
morele leven ervoer, zag ik daarin Zijn heil-
zame vriendelijkheid. In de diepe veran-
dering en de vernieuwing van mijn geest, 
dat wil zeggen van mijn innerlijke mens, 
nam ik in elk geval Zijn schoonheid waar. 
Wanneer ik al deze dingen samen in ogen-
schouw nam, boezemde Zijn machtige ma-
jesteit mij vrees in.
Maar zodra het Woord is weggegaan, be-
gint dat alles meteen stijf te worden en af te 
koelen door een verlies van kracht, zoals ge-
beurt wanneer je een kokende pan van het 
vuur haalt. Dat is voor mij het teken van Zijn 

Verlangen naar de Bruidegom 

“Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! wordt Gij gelijk 
een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether”. 
Hooglied 2 : 17 
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vertrek en mijn ziel is dan vanzelf bedroefd, 
totdat Hij terugkeert en Hij mijn hart, zoals 
gewoonlijk, weer in mij opwarmt. En dat is 
dan het teken van Zijn terugkeer.

Is het, nu ik een dergelijke ervaring met 
het Woord heb opgedaan, verwonderlijk 
dat ik mij de uitspraak van de bruid toe-
eigen door Hem terug te roepen, zodra Hij 
mij verlaten heeft? Want ik word misschien 
niet door hetzelfde, maar toch zeker door 
een vergelijkbaar, zij het onvolkomen, 
verlangen gedreven. Zolang ik leef, zal de 
term die gebruikt wordt om het Woord te-
rug te roepen, mij vertrouwd zijn, namelijk: 
‘Keer om.’ Zo vaak als Hij mij zal ontglip-
pen, zo vaak zal ik dit woord herhalen. Ik 
zal niet ophouden om, als het ware tegen 
de rug van degene die vertrekt, met vurig 
verlangen te schreeuwen dat Hij moet te-
rugkomen en mij de vreugde van Zijn heil 
opnieuw moet schenken, ja, dat Hij mij 
Zichzelf moet teruggeven.
Ik zeg jullie, broeders: zolang het enige 
waarin men werkelijk behagen schept, niet 
aanwezig is, is er niets anders waarin men 
intussen behagen kan scheppen. Ik bid dat 
het Woord niet leeg tot mij zal terugkeren, 
maar vol van genade en waarheid, op zijn 
eigen wijze, zoals gisteren en eergisteren. 
Het lijkt mij dat daarin de overeenkomst 
met de gazelle en het jonge hert kan wor-
den aangetoond, omdat de waarheid de 
ogen van een gazelle heeft en de genade 
de opgewektheid van een jong hert laat 
zien.

Beide zaken zijn voor mij onmisbaar: de 
waarheid omdat ik mij daarvoor niet kan 
verbergen en de genade omdat ik mij 
daarvoor niet wil verbergen. In het geval 

dat één van beide ontbreekt, is het bezoek 
niet compleet. Want de strengheid van de 
waarheid is zonder de genade belastend, 
terwijl de vrolijkheid van de genade zon-
der de waarheid lichtzinnig kan lijken. De 
waarheid is bitter zonder het kruid van 
de genade, maar zonder de teugel van de 
waarheid is de overgave gemakkelijk en 
grenzeloos, en in de meeste gevallen zelfs 
schaamteloos.
Hoevelen zijn er niet, die geen baat hebben 
gehad bij het horen van de genade, omdat 
zij daarbij de begrenzing van de waarheid 
ontbeerden? Zij waren immers, meer dan 
goed voor hen was, blij met het horen van 
de genade maar niet bang voor de waar-
heid. Daarom dachten zij niet aan de rijpe 
ervaring van de gazelle, maar gaven zij zich 
juist helemaal over aan de lichtvaardigheid 
en de vrolijkheid van het jonge hert. Zo kon 
het gebeuren dat het horen over genade 
hen niet raakten. Tot hen zou men, zij het te 
laat, kunnen zeggen: ‘Ga dus heen en leer 
wat het betekent: Dien de Heere met ont-
zag en juich over hem met beven.’
Een heilige ziel heeft in uitbundigheid ge-
zegd: ‘Ik zal in eeuwigheid niet wankelen.’ 
Meteen bemerkt zij echter dat de gestalte 
van het Woord zich van haar afwendde en 
zij vervolgens niet alleen wankelde, maar 
zelfs volkomen van haar stuk gebracht was. 
En zo leerde zij dat zij, naast de gave van 
de overgave, ook de waarde van de waar-
heid nodig had. De volheid van de genade 
bestaat dus niet uit louter genade, noch 
uit louter waarheid. Wat heb je eraan om 
te weten wat je moet doen, als het je niet 
gegeven is het ook te willen doen? En wat 
heb je eraan om iets te willen zonder het 
te kunnen?

Wordt vervolgd
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Dit is het derde gedeelte van een preek van Bernhardus van Clairveaux. Bernhardus heeft ge-
leefd van 1090 t/m 1153. Hij was een Franse abt en een belangrijke promotor van de kloos-
terorde van de cisterciënzers. Na de dood van zijn moeder is hij in deze kloosterorde gegaan. 
Bernhardus is bekend geworden door zijn 86 (!) preken over het Hooglied. Hij wordt geduid als 
een mysticus, dat lezen we ook in zijn werken. Bernhardus is een man geweest van het Woord 
daarom heeft hij in zijn tijd aandacht gevraagd voor de rijkdom van Bijbel zelf. Voor velen van 
ons is hij onbekend. In de tijd van de Reformatie werd hij wel gewaardeerd, zijn soms ver-
regaande mystieke uitingen niet altijd. Diverse keren in zijn Institutie haalt Joh. Calvijn – met 
name de preken over Hooglied, zie citaat verderop - hem aan. M.b.t. de preek van Bernhardus, 
neem en lees!   

Calvijn citeert in Institutie II.III.12 Augustinus en vervolgens constateert hij dat Bernhardus van 
Clairvaux  het met Augustinus eens is. Calvijn bespreekt hier de verhouding tussen het willen 
en het werken.    

Citaat van Augustinus   
En duidelijk, zij het kort, leert Augustinus dit, wanneer hij zegt: ‘De goede wil van de mens 
gaat voor vele gaven van God, maar niet voor alle; en zij die voorgaat, is zelf één van hen’. 
Daarna volgt de reden waarom: ‘omdat er geschreven is (Ps. 59 vs. 11 en Ps. 23 vs. 6): Zijn 
barmhartigheid is mij voorgegaan; en zijn barmhartigheid zal mij volgen: ze gaat hem, die 
niet wil, voor, opdat hij wil; hem, die wil, volgt zij, opdat hij niet tevergeefs wil’. 

Citaat van Bernhardus uit zijn 2e preek over het Hooglied:
En hiermee is Bernardus het eens, die de kerk aldus sprekende invoert: ‘Trek mij in zekere 
zin tegen mijn wil, opdat Gij mij gewillig maakt; trek mij die traag ben, opdat Gij mij doet 
lopen’.

In het algemeen beelden onbekeerden, die de middelen der genade waarnemen, zich in – en zij 

wensen ook anderen ervan te overtuigen – dat zij vast en zeker bekeerde en ware christenen zouden 

willen zijn, als dat maar in hun macht lag. Zij beelden zich in dat zij bij het badwater wachten op het 

aanroeren van het water, en voelen zich daarom niet schuldig over de huidige staat van hun ziel. 

Ongetwijfeld willen en verlangen zij de komende wraak te ontsnappen. Ook zijn zij onder bepaalde 

overtuigingen zeker bereid om, als voorwaarde daarvoor, veel dingen te verlaten en andere dingen te 

doen. Maar zij hebben geen direct verlangen naar gees-telijke zegeningen. Als zij dat hadden, zouden 

zij die zegeningen zoeken in de naam van Jezus en zo zoekend, zouden zij ze vinden. De prediking die 

hen slechts tot uiterlijke plichten aanspoort en hen vertelt dat hun eni-ge zorg is om te wachten bij het 

water, bevordert dus hun valse geloof.

Uit: Aller aanneming waardig, Andrew Fuller
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Kerkdiensten

4 juli 10.00 uur Ds. S.T. Lagendijk (Zwartebroek)
18.30 uur Ds. S.T. Lagendijk (Zwartebroek)
1e collecte Diaconie
2e collecte HHJO
3e collecte Kerk en pastorie

11 juli 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.D.)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Gave
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

18 juli 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. D.C. de Pater (Emst)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie 

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

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

8 aug. 11.00 uur Ds. H. v.d. Ziel (Veenendaal)
18.30 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
1e collecte DPE
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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Uit de pastorie
Rituelen in de Vroege Kerk
De vorige keer heb ik geschreven over ri-
tuelen bij de doop in de Vroege kerk. Deze 
rituelen omvatten veel plechtigheden en 
handelingen, het is ook een gegeven dat 
ze niet allemaal in elke gemeente werden 
uitgevoerd en ook de volgorde van uit-
voering varieerde. Men kan onderscheid 
maken tussen de voorbereidende ritue-
len, waarin duiveluitbanning (exorcisme) 
meerdere keren voorkwam en de doop zelf 
met de bijbehorende plechtigheden. 

Met Pasen (over de rituelen op andere 
momenten is veel minder bekend) vond 
de doopplechtigheid met haar rituelen 
plaats. De meeste bronnen spreken erover 

dat deze rituelen plaatsvonden in de nacht 
tussen Witte Zaterdag en Paaszondag. De 
plechtigheden begonnen bij het krieken 
van de dag. 
De vorige keer heb ik iets geschreven over 
de duiveluitbanning die in de voorberei-
dingstijd (40 dagentijd) voor het dopen 
voorkwam. Maar ook vlak voor het mo-
ment van het dopen vond het afzweren 
van de satan nadrukkelijk plaats. Voor ons 
klinkt het wat onwezenlijk maar in de 
Vroege kerk was het heel gebruikelijk om 
de satan en zijn boze werken af te zweren. 
Waarom? Men ervoer de satan als een wer-
kelijkheid en een echt aanwezige macht. 
Men erkende zijn invloed en macht op de 
wereld en op mensenlevens. 

15 aug. 11.00 uur Ds. J. Joppe (Barneveld)
18.30 uur Ds. J. Koppelaar (Katwijk)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie 

22 aug. 10.00 uur Ds. J. Kommerie (Dordrecht)
18.30 uur Ds. A.I. Kazen (Hoevelaken)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

29 aug. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Voorbereiding H.A.)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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Wat is afzweren?
Onder het afzweren verstond men het af-
stand doen van de satan, zijn volgelingen 
en alles wat met hem te maken heeft. De 
zalving die voor de doop plaatsvond, wees 
de doopkandidaat erop dat je bereid moet 
zijn je als een gladiator te gedragen, want 
het leven is voor een christen strijd. Ook het 
afzweren van de satan wijst op die strijd 
en het doden van de zonden in je leven. 
Dit moest je eerst ondergaan voordat je 
gedoopt werd, het waren voorwaarden 
die noodzakelijk waren voor het ontvan-
gen van het nieuwe leven van Christus in 
de doop. Het ritueel van de zalving werd 
overal vrijwel op dezelfde manier gedaan, 
het afzweren van de satan kende variaties. 

Welk woorden werden er gebruikt bij het af-
zweren?
De woorden die men moest uitspreken tij-
dens dit ritueel verschillen niet in intentie 
maar wel in lengte. De eenvoudigste vorm 
is de volgende: ’Ik zweer je af duivel en al 
je volgelingen en je engelen’. Er zijn echter 
ook meer uitgebreidere vormen, zoals: ‘Ik 
zweer je af satan, met al je engelen, al je 
werken, al je dienstbaarheid, al je ijdelheid 
en al je wereldse verlokkingen’. 

Verschil is ook hoe men zich tegen de satan 
richt. In het Oosten (Syrië, Jeruzalem) richt 
de doopkandidaat zich rechtstreeks tot de 
satan: ’Ik zweer je af…. ‘In het Westen (Ita-
lië en Noord-Afrika) gebeurt het afzweren 
in de vorm van vraag en antwoord. De bis-
schop vraagt: ‘Zweer je de satan af?’’ en de 
doopkandidaat antwoordt: ‘Ik zweer hem 
af’. En vervolgens werd dat ook voor de an-
dere onderdelen gedaan. Helder en hoor-
baar moesten de doopkandidaten dit uit-

spreken en daarmee beloofden zij, dat zij 
met de boze en alles wat eruit voortkwam 
niets meer te maken wilden hebben.     

Van west naar oost 
Bij het uitspreken van afzweringswoorden 
kijkt de doopkandidaat naar het westen. 
In het westen gaat namelijk de zon onder, 
daar is het rijk van de duisternis en woont de 
heer van de duisternis: de satan. Door zich 
naar het westen om te draaien spreekt men 
hem rechtstreeks aan. Heeft de doopkandi-
daat de afzweringswoorden uitgesproken 
dan keert hij zich om naar het oosten. Daar 
gaat de zon op en is het rijk van het licht, 
het rijk van Christus. Het is het beeld van de 
vernieuwing van het leven, want ik keer 
mij van de satan af en ik keer mij naar Chris-
tus toe en ik beloof trouw aan Hem. Daarbij 
worden de woorden gebruikt: ‘Ik treed in 
Uw dienst, o Christus.’  Het is fysiek duidelijk 
maken wat bekering is en wat het inhoudt; 
afkeren en je daardoor omkeren! Dit vindt 
plaats voor de doop. Als je je omgekeerd 
hebt, gezicht naar het oosten, dan sta je in 
de goede richting om naar de doopkapel te 
gaan om daar gedoopt te worden. 

Gewoon water?
Voor het dopen werd gewoon water, bij 
voorkeur stromend water, gebruikt. Voor-
dat het werd gebruikt om te dopen zegen-
de de bisschop het water, want niet al het 
water heeft een genezende kracht, alleen 
het water dat de genade van Christus heeft 
dat is genezend. Dat is water dat aange-
raakt en in beweging is gezet.   

Gezegend water!
De zegening van het doopwater heeft uit 
drie onderdelen bestaan: 

6



In de eerste plaats duiveluitdrijving van het 
water, want de engel van het kwaad be-
zoekt het water regelmatig om de mensen 
te verderven. Daarom sprak de bisschop 
afzweringswoorden uit om het water te 
ontdoen van de boze krachten en machten.      
In de tweede plaats bad de bisschop, in 
een gebed (epiklese) om de kracht van God 
over het water. In dit gebed tot God de Va-
der vroeg hij of de Geest op het water zou 
neerdalen. Door dit gebed krijgt het ge-
wone water de kracht van heiligheid, want 
men roept door God de Vader de Geest en 
Christus aan. Soms bad men niet om de 
Geest maar om het Woord. Aan God de Va-
der wordt dan gevraagd om het Woord op 
het water te laten neerdalen en het met de 
Heilige Geest te vervullen. Door in het wa-
ter onder te gaan worden de doopkandida-
ten ook geestelijk gevuld. 
In de derde plaats wordt het water van een 
kruisteken voorzien. Hoe dat precies in zijn 
werk is gegaan is niet helemaal duidelijk. 
Misschien heeft de bisschop het teken van 
het kruis met zijn hand in het water getrok-
ken of zijn kruisje erin ondergedompeld of 
er kruisgewijs olie in gegoten.
Als dat allemaal gebeurd is dan is de doop-
kandidaat en het doopwater gereed. 

Olie op het hoofd
Na de doop vindt er weer een zalving 
plaats; geurig gekruide olie wordt over het 
hoofd gegoten. Sommigen veronderstel-
len dat de bisschop met olie een kruisteken 
op het voorhoofd maakt. Verschillende be-
tekenissen worden aan dit ritueel verbon-
den. Het zou priesterschap symboliseren of 
het eeuwige leven of het lidmaatschap van 
de kudde of het leger van Christus. Anderen 
wijzen erop dat het teken van het kruis de 

macht heeft dat zij de duivel af kan weren.

De voeten gewassen
Een volgend ritueel is de voetwassing. Na-
dat de doopkandidaten uit de doopvont 
waren opgestaan werden kun voeten ge-
wassen door de bisschop en bijgestaan 
door andere geestelijken. De bedoeling 
hiervan was om de gedoopten eraan te 
herinneren om de werken van nederige 
naastenliefde te verrichten. Ambrosius be-
nadrukt dat dit ritueel de nieuwe christen 
moet beschermen tegen de neiging om te 
lopen naar de zonde die hij van Adam had 
geërfd.

In het wit
Daarna werd de kandidaat gekleed in een 
wit gewaad, als teken van onschuld en een 
symbool van het bruiloftskleed want ze 
hebben zich met Christus verbonden. Wit is 
ook het teken van reinheid en zondeloos-
heid, als teken dat zij Christus hebben aan-
gedaan. Dit witte kleed droegen zij de hele 
paasweek tot de zondag na Pasen. Daarna 
kleedden zij zich weer om in hun gewone 
kleding. Vanaf nu zijn zij voorbereid om als 
christen te leven.  

Staan, zitten of….? 
Weer een nieuwigheid, dominee? Om als 
gemeente, bij het laatste psalmvers, te 
gaan staan en te blijven staan totdat de ze-
gen heeft geklonken? 

Echter, is het wel een nieuwigheid? 
Het is waar dat wij in onze kerken ‘zitge-
woonten’ hebben. We zitten bij het zingen, 
bij het bidden, bij het collecteren en we 
luisteren stil en zittend naar een preek. Is 
dat verkeerd? Op zich natuurlijk niet; het 
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geeft zelfs rust, orde en structuur aan een 
eredienst. Maar is dit de manier zoals het 
moet en is het op deze wijze altijd zo ge-
weest? Of zijn er variaties mogelijk? Er zijn 
zeker variaties mogelijk en we brengen ze 
zelf ook in praktijk. Ik denk aan de woor-
den van psalm 134: ‘dat ‘s Heeren zegen 
op u daal.’  Deze woorden zingen we doop-
ouders, ambtsdragers etc. staande toe. 
Misschien merken we het niet eens meer, 
staan we er zelfs niet meer bij stil omdat 
we het gewend zijn?      

Wat zegt de Bijbel? 
Geeft de Bijbel de mogelijkheid van staan 
ook? In het Oude Testament lezen we over 
de erediensten van Israël in tabernakel en 
tempel. Bijvoorbeeld: in 2 Kronieken 7 le-
zen we over de inwijding van de tempel 
door Salomo. We lezen van een indruk-
wekkende gebeurtenis. ‘Ook stonden de 
priesters op hun wacht(posten), en de Le-
vieten met de muzikale instrumenten des 
HEEREN, die de koning David gemaakt had, 
om den HEERE te loven, dat Zijn weldadig-
heid is in eeuwigheid, als David door hun 
dienst Hem prees; en de priesters trompet-
ten tegen hen over, en gans Israël stond.’  
Wat blijkt? Iedereen daar staat ‘om den 
HEERE te loven,..’ met muziekinstrumenten 
en psalmgezang. 

Ook het boek van de psalmen zegt iets over 
het staan. In psalm 134 lezen we: ‘Een pel-
grimslied. Kom, loof de HEERE, alle diena-
ren van de HEERE, u die nacht aan nacht in 
het huis van de HEERE staat.’  Wie zijn die 
dienaren van de HEERE? Je zou in eerste in-
stantie kunnen denken aan de levieten en 
de priesters. Er wordt door uitleggers wel 
gedacht dat deze psalm gezongen werd bij 

de afsluiting van de grote feesten en dat de 
pelgrims de priesters dan aanspoorden de 
Heere te blijven loven en dat loven blijkt 
dan ‘staande’ te zijn. Als antwoord op deze 
oproep worden dan de pelgrims door de 
priesters gezegend: De HEERE zegene u 
uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt 
heeft. 

In psalm 135 lezen we ook weer iets over 
het ‘staan’: ‘Halleluja! Loof de Naam van de 
HEERE, loof (Hem), dienaren van de HEERE, 
u, die staat in het huis van de HEERE, in de 
voorhoven van het huis van onze God.’ Deze 
psalm roept op om de HEERE te prijzen, een 
oproep die gericht is tot Zijn knechten die 
staan op de binnenplaats van het huis van 
de Heere. Onder de knechten van de HEERE 
wordt de hele verzamelde menigte ver-
staan en deze menigte bestond uit pries-
ters, levieten en het verzamelde volk en 
deze verzamelde menigte ‘stond’.  

Hoe ging het in de eerste christelijke gemeen-
ten?
In de eerste christelijke gemeenten was 
dat niet anders. Uit de tijd van Augustinus 
(354 - 430) is bekend dat de gemeente 
tijdens de dienst heeft gestaan en dat de 
bisschop vaak in een stoel (cathedra) op 
het podium heeft gezeten. De aanwezigen 
waren ook niet zo stil, men reageerde op 
wat de spreker zei. Publiek ging naar bin-
nen en weer naar buiten, wanneer het hun 
goed dacht. Kortom het was rumoerig in 
de dienst. Het kwam zelfs voor dat de ge-
meente de bisschop prees vanwege zijn 
rake uitspraken. Soms maant Augustinus 
zijn gehoor zelfs tot stilte. Staan was ook 
toen gebruikelijk tijdens het spreken en 
het zingen. 
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Toekomst?  
Een gemeente is (behoort te zijn) een af-
spiegeling van het Koninkrijk van God. 
Omdat in de harten van de gelovigen dat 
Koninkrijk aanwezig is, is ons burgerschap 
toch in de hemelen? Er is zeker veel zondigs 
en verkeerds in de gemeente, maar is het 
niet haar opdracht om de harten omhoog 
te heffen? Het formulier van het Avond-
maal roept ertoe op: Laten we niet blijven 
hangen aan de uitwendige tekenen van 
brood en wijn en onze harten opheffen. 

Maar hoe is het dan in de hemel? Hoe gaan 
daar de erediensten? Johannes geeft ons 
een voorproefje in zijn visioen op Patmos: 
‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, 
die niemand tellen kon, uit alle naties, 
stammen, volken en talen, stond vóór de 
troon en vóór het Lam, bekleed met witte 
gewaden en palm(takken) in hun hand.’ En 
wat doet deze menigte? Zij staat voor de 
troon en zij brengt God alle lof toe. Maar 
er is meer, want ‘Zij wierpen zich vóór de 
troon neer met hun gezicht (ter aarde) en 
aanbaden God’. Wat is dan opmerkelijk? We 
lezen niet van zitten! We lezen van staan en 
buigen (neerwerpen) voor de troon. Dus 
staan voor God om Hem alle lof en eer toe 
te zingen en knielen en buigen om Hem te 
aanbidden. Het is dus niet nieuw (of een 

nieuwigheid) dat er gestaan wordt tijdens 
de erediensten. Het heeft hele oude papie-
ren en het wijst ons zelfs op het komende 
Koninkrijk! 

Citaat
God schiep de mens met een volledige 
wapenrusting, “geschapen in ware gerech-
tigheid en heiligheid,” maar door een list 
heeft de duivel hem uitgekleed. Daarom 
staat er geschreven, zodra de eerste zonde 
gedaan was, “zij waren naakt” (Gen. 3:7), 
dat wil zeggen, (zij waren) arme zwakke 
schepselen, overgeleverd aan de wil van 
satan, een onderworpen volk, ontwapend 
door hun trotse overwinnaar, en niet in 
staat om het hoofd tegen hem te bieden.

William Gurnall 
uit de ‘The Christian in Compleat Armour’

Openluchtdienst
Vorig jaar hebben we een openluchtdienst 
gehouden op de heide in Ede. Wie wil de 
organisatie op zich nemen om dit jaar weer 
zo’n dienst te organiseren? Als datum denk 
ik aan 18 juli, een middagdienst. Wie wil 
meedoen om e.e.a. te organiseren, laat het 
mij weten. 

Vanaf de Zandlaan een hartelijke groet,
fam. ds. W. Schinkelshoek

Neem de middelen der genade waar die Christus heeft ingesteld. Hoewel Christus leert door Zijn Geest, 

on-derwijst Hij toch door het gebruik van de middelen. Waak aan de poorten der wijsheid! Predikers 

zijn leraars die onder Christus staan. (…) Predikers zijn aarden vaten, maar deze kruiken bevatten 

fakkels om zielen voor te lichten naar de hemel. Van Christus staat er dat Hij nu uit de hemel tot ons 

spreekt door Zijn dienaren, zoals een koning spreekt door zijn ambassadeurs (Hebr. 12:25) (…) Het 

gepredikte woord is Christus’ stem in de mond van de dienaar.  

Thomas Watson
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Van de Kerkenraad
Versoepelingen en doopdienst 
We verwachten  binnenkort weer  naar 
niveau 2 op de routekaart te  gaan, wat 
betekent dat we 80 personen kunnen uit-
nodigen  voor de erediensten.  Ook  zal  het 
dragen van een mondkapje bij het in- en 
uitgaan van de kerk vervallen, dit in navol-
ging van de richtlijnen van de overheid.  
De  volgende doopdienst is op 11 juli, we 
hopen dan aan drie kinderen van de ge-
meente het sacrament van de Heilige Doop 
te kunnen bedienen. We zijn dankbaar dat 
het gemeentelijke leven stap voor stap 
weer uitgebreid wordt.  

Vakantie, ontspanning? 
Het is bijna  vakantietijd, voor veel men-
sen een tijd van rust en ontspanning. Ze-
ker na de afgelopen corona-periode is het 
goed om lichamelijk en geestelijk uit te 
rusten.  Het kan echter ook zijn dat  de va-
kantieperiode in uw gezin onrust en span-
ning geeft.  
We willen u dan graag wijzen op de werk-
groep Autisme die in onze gemeente haar 
werk mag doen. Deze werkgroep denkt 
graag met u mee als er zorgen zijn in het 
gezin waar u niet uitkomt.  Dit kan door 
contact op te nemen met mevr. T. Pluimers 
of een bericht te sturen naar werkgroepau-
tisme@hhgede.nl.  Voor meer informatie 
wijzen we u door naar de website.  

Boekje ds. Beeke over huisgodsdienst 
Als kerkenraad  hebben we in het verle-
den  het boekje  ‘Aangaande mij en mijn 
huis’ van ds. J.R. Beeke, aan ouders gege-
ven die hun eerste kindje lieten dopen. Het 

boekje handelt over o.a. het belang van 
huisgodsdienst. Op een gegeven moment 
is dat in de vergetelheid geraakt.  Recent 
zijn we weer begonnen om dit boekje uit 
te reiken.  Hebt u in de afgelopen tijd uw 
eerste kindje laten dopen en geen boekje 
gekregen, geeft u dan een  berichtje  aan 
de scriba, dan krijgt u alsnog een exem-
plaar. 

Stichting Godsvrucht en wetenschap 
Van verschillende kanten werd dr. P. de 
Vries, na de aankondiging van zijn vertrek 
van de VU en het Hersteld Hervormd Semi-
narie, gevraagd door te gaan met theologi-
sche toerusting op academisch niveau. Dit 
heeft geleid tot de oprichting van de stich-
ting ‘Godsvrucht en wetenschap’.  

Per 1 september gaat ds. de Vries voor deze 
stichting cursussen verzorgen over herme-
neutiek, Bijbelwetenschappen, geloofs-
leer in relatie tot de kerkgeschiedenis en 
verantwoording van het geloof (apolo-
getiek).    Het doel is allereerst om op aca-
demisch niveau theologische toerusting 
te bieden. Daarnaast beoogt de stichting 
ook een bredere kring van theologisch 
geïnteresseerden toe te rusten. Op de 
website  www.godsvruchtenwetenschap.
nl    vindt  u  meer informatie  over  het cur-
susaanbod voor 2021-2022. De cursussen 
zullen worden gegeven in het  Hoorn-
beeck  College  in  Gouda. Mocht het door 
maatregelen, in verband met corona, niet 
mogelijk zijn de cursussen op deze locatie 
te laten plaatsvinden, dan worden de cur-
sussen via Zoom gegeven.  
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Uit de gemeente

Pastoraat
Examen gedaan?
Ben je geslaagd? Gefeliciteerd! Laat het me 
weten dan kom ik, of iemand van de ker-
kenraad, een cadeautje brengen.

Vakantie 
De komende maanden juli en augustus zijn 
de vakantiemaanden. Diverse gemeen-
teleden zullen even weggaan. Anderen 
zullen door omstandigheden thuisblijven. 
Thuis of ver weg, een goede en gezegende 
vakantie toegebeden; dat uw ‘holiday’ ook 
‘Holy days’ mogen zijn.    

Iedereen van harte de nabijheid en de ze-
gen van de Heere toegebeden. Dankbaar-
heid en zorg zijn er in het midden van de 
gemeente. Door alles wat er in de wereld 
gebeurt, is er ook veel onzekerheid over 
de toekomst. Want wie weet hoe het in het 
komende winterseizoen zal gaan?   
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Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

3 juli Gebedskring
7 juli Thema-avond: 

Bidden en spreken over het geloof met kinderen en jongeren
9 juli Jongerenactiviteit ‘Nacht zonder dak’
10 juli Gemeentedag
17 juli Gebedskring
18 juli Openlucht(middag)dienst
31 juli  Gebedskring 
14 augustus Gebedskring 
28 augustus Gebedskring

Oppasrooster 
4 juli Mw. A. Aalbers, Mw. H. Adam

Suzanne Kortenhoff 
11 juli Mw. S. van Harten, Mw. K. Jansen

Rebecca Adam
18 juli Mw. M. van de Kamp, Mw. M. Schipper

Lisanne Bakker
25 juli Mw. W. Oostrom, Mw. L. van Spronsen

Charlotte Pluimers
1 augustus Mw. J. (Jeannette) van der Vliet, Mw. D. Vroegindeweij

Ellen van der Vliet
8 augustus Mw. J. Bouwheer, Mw. N. de Kool

Annemijn Pluimers
15 augustus Mw. M. van de Craats, Mw. M. Donkersteeg

Marieke van Leeuwen
22 augustus Mw. S. van Harten, Mw. J. (Jacobien) van der Vliet

Liselotte van der Sluijs
29 augustus Mw. K. Jansen, Mw. M. van de Kamp

Annemieke van Engelenhoven

De vromen vrezen God zo, dat zij volstrekt niet schrikken voor Zijn aanblik, zoals de verworpenen, maar 

bevend voor Zijn oordeel, wandelen zij voorzichtig voor Hem.

Johannes Calvijn
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Diaconie

Opbrengst collecten mei

(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  2-5 FNGP 
Zondag 9-5 MAF, comité de Bruijn 
Donderdag 13-5 Kimon (project Jedidja) 
Zondag 16-5
Zondag 23-5 Zendingscollecte 
Maandag 24-5 Zendingscollecte 
Zondag 30-5

Per bank ontvingen we in mei, behalve via de website, de volgende collectegelden: 
Algemene bestemming 
FNGP 
MAF, comité de Bruijn 
Kimon (project Jedidja) 
Zendingscollecte 

Per bank zijn voor april nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
MAF, comité de Bruijn 
Evangelisatiewerk 

Per bank zijn voor maart nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
Wycliffe, comité Karels 
Voedselbank Ede 
GDC Noodhulp- en rampenfonds 

Collectebestemmingen
Op zondag 11 juli is de diaconale collecte 
bestemd voor Stichting Gave.  De missie van 
Stichting Gave is ervoor te zorgen dat vluch-
telingen die naar ons land komen, worden 
gezien en geliefd. Gave doet dat door ker-
ken en christenen bewust te maken van de 

Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij 
te ontvangen. 
Op zondag 8 augustus wordt er gecollec-
teerd voor het Diaconaal Platform Ede. Het 
Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 
2006 en heeft inmiddels een bereik van on-
geveer 25 kerken of geloofsgemeenschap-
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pen uit de gemeente Ede. De afgevaardig-
den van de verschillende kerken komen 
enkele keren per jaar bijeen voor het uitwis-
selen van informatie en het bespreken van 
de ontwikkelingen in het sociaal domein 
waarbij gekeken wordt welke rol zij daarin 
zou kunnen spelen.  Het DPE rekent het tot 
zijn taak enerzijds de eigen diaconale taak 
van de afzonderlijke kerken te versterken en 
anderzijds een spil te zijn in de gezamenlij-
ke activiteiten t.b.v. de lokale samenleving. 
Kijkt u ook eens op www.diaconaalplatfor-
mede.nl voor meer informatie.
Alle collecten bevelen we van harte bij u aan. 
Ook nu de collecte nog steeds 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 Wel-
le (0318 57 21 66) of mailen naar vrijwilli-
gershulp@hhgede.nl.

Jongerenactiviteit ‘Nacht zonder dak’
De diaconie wil samen met de jeugdvereni-
ging een activiteit voor onze jongeren orga-
niseren. Het doel is om de onderlinge band 
te versterken en plezier te hebben. Daar-
naast willen we als diaconie het bewustzijn 
om iets te doen voor een ander bevorderen. 

We noemen dit ook wel ‘jeugddiaconaat 
door jongeren’. Op 9 juli willen we met de 
jongeren van de gemeente (vanaf 12 jaar) 
een nacht slapen zonder dak. We mogen 
hiervoor gebruik maken van het terrein van 
de familie Sloof. De jongeren maken zelf 
van karton, zeil, stokken en dergelijke een 
eenvoudig onderkomen voor de nacht. Zo 
kunnen ze eens ervaren hoe het is om dak-
loos te zijn. De jongeren zoeken zelf mensen 
die hen willen sponsoren. Een groot bedrag 
is niet nodig. Alle kleine beetjes maken een 
mooi bedrag wat we willen overmaken 
naar de stichting Tearfund. Deze stichting 
helpt kansarme jongeren in andere landen 
aan een opleiding en werk zodat ze niet in 
de criminaliteit en/of prostitutie terechtko-
men. Voor meer informatie over de stichting 
Tearfund kunt u/jij kijken op tearfund.nl/
nachtzonderdak.
Meer informatie over deze activiteit volgt, 
jongens en meiden: zet deze datum in jullie 
agenda! Alle jongeren vanaf 12 jaar uit onze 
gemeente zijn van harte welkom. Aanmel-
den graag via de leiding van de JV of (jeugd)
diaken van Harten.

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

Het is een feit dat ons leven grotendeels nog altijd in de macht van het ‘vlees’ is (Rom. 8:12). Gebed is 

de polsslag van het leven. Door de polsslag kan de dokter zeggen in welke conditie het hart zich be-

vindt. De zonde van biddeloosheid is voor de gewone christen en de predikant het bewijs dat het leven 

van God in de ziel doodziek of uitermate zwak is.

Andrew Murray
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Kerkvoogdij
Opbrengst collecten mei
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  2-51 
Zondag  2-5 Kerk en pastorie 
Zondag  9-5 
Zondag  9-5 Kerk en pastorie 
Donderdag 13-5
Donderdag 13-5 Kerk en pastorie 
Zondag  16-5
Zondag  16-5 Kerk en pastorie 
Zondag  23-5
Zondag  23-5 Kerk en pastorie 
Maandag 24-5
Maandag 24-5 Kerk en pastorie 
Zondag  30-5
Zondag  30-5 Kerk en pastorie 

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

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in mei € 194,80 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
Via dominee Schinkelshoek ontvingen we over april 1x € 20,00 en over mei 1x € 50,00.
Via ouderling Methorst ontvingen we over mei 1x € 20,00
Alles met algemene bestemming.

Collecte Hersteld Hervormde Jongeren 
Organisatie 4 juli
Ongekend hoe de wereld, maar ook de kerk 
onder druk is komen te staan vanwege de 
coronapandemie. En toch, grote dankbaar-
heid dat God doorgaat met Zijn kerkverga-

derend werk. Ook onder de jongeren. Juist 
daarom is het ontzettend belangrijk om in 
verbinding te blijven met onzen jongeren. 
‘Verbonden aan het Woord’, zo klinkt het 
thema van de HHJO. Vanuit Gods Woord en 
Geest mag de HHJO vanuit Bijbels perspec-
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Activiteitencommissie

tief dienstbaar zijn aan jongeren en de ker-
kelijke gemeenten. Het is ook het diepste 
verlangen van de HHJO om de jongeren te 
brengen aan de voeten van de Heere Jezus. 
Dat onze jongeren de Heere mogen kennen, 
dienen en liefhebben. Laat het ons aller ge-
bed zijn voor de jonge generatie, dat ze zo 
verbonden zullen blijven aan het onfeilbaar 
Woord van God. Wij vragen u de jongeren 
en het werk van de HHJO op te dragen in uw 
gebeden. Jezus sprak: ‘Laat de kinderkens 
tot Mij komen, en verhindert ze niet; want 
derzulken is het Koninkrijk Gods.’ Laten we 

zo verbonden blijven door Zijn Woord en 
Geest, van nu en tot in alle eeuwigheid. 
Helpt u mee om de verbinding mogelijk te 
maken? Dat kan tijdens de collecte op zon-
dag 4 juli 2021. Alvast hartelijk dank!

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

De gemeentedag komt weer in zicht, 10 
juli is het zover! Als commissie zijn we blij 
met de recente versoepelingen, dit biedt 
perspectief voor de groepsgrootte en 
vormgeving van de dag. Tijdens deze ge-
meentedag zijn verschillende activiteiten 
gepland rondom de kerk. Iedereen kan bij 
één of meerdere onderdelen aanhaken. 
De planning voor de gemeentedag is als 
volgt: 
14.00 -16.30 uur: Sportactiviteiten op het 
grasveld achter het Streek. Jong en oud 
mag hieraan deelnemen. Voor drinken en 
een versnapering wordt gezorgd. 
Vanaf 15.30 uur: Autowassen achter de 
kerk. Dit vindt plaats op de parkeerplaatsen 
aan de Geerweg. 
Ook zal er vanaf deze tijd een springkussen 
voor kinderen op het kerkplein staan. Daar-
naast zijn verschillende spelletjes te doen, 
er kan gesjoeld worden en er is een lekkere 
verrassing verkrijgbaar. 
Vanaf 17.00 uur: Dinertijd. Het menu dat 

is samengesteld bestaat onder andere uit 
kipsaté, loempia’s, (broodje) frikandel of 
een vegaburger. Keus genoeg dus! Om 
loopstromen te voorkomen is er bediening 
aanwezig. De maaltijd zal geopend wor-
den met gebed. 
17.30 – 19.00 uur: Dienstenveiling. Onze vei-
lingmeester dhr. Soeters zal de verzamelde 
diensten aanprijzen, waarop u kunt bieden. 
Tot 3 juli kunt u diensten voor de diensten-
veiling opgeven via het formulier op de 
website. Wilt u dit zo snel mogelijk doen? 
Hoe meer diensten hoe meer vreugd! Een 
week voor de gemeentedag wordt de lijst 
met diensten verspreid. 
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op 10 
juli, kunt u uiteraard wel een dienst voor de 
dienstenveiling opgeven via het formulier 
op de website. Daarnaast kunt u in dit ge-
val voorafgaand aan de gemeentedag uw 
hoogste bod uitbrengen op een kavel naar 
wens. Dit bod kunt u onder vermelding van 
kavel en naam mailen naar actie@hhgede.nl 
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Zending en Evangelisatie

Verenigingen en Kringen

Schatzoekersclub
Afgelopen maand hebben we weer mooie 
ontmoetingen met de kinderen mogen 
hebben. De kinderen kijken elke keer weer 
uit naar de zaterdag dat er Schatzoekers-
club is. Ook al is het weer soms wat minder, 
de opkomst blijft groot. De laatste paar 

keer voordat de zomervakantie aanbreekt, 
komen nog. We bereiden ons al voor op 
de Open Lucht Club in de laatste week van 
de zomervakantie. Bid u/jij mee voor een 
gezegende OLC en een fijne vakantie voor 
de kinderen in de soms zo moeilijke thuis-
situaties?

Vindt u of jij het leuk om een actieve bij-
drage te leveren op de gemeentedag? We 
zoeken nog scheidsrechters, autowassers, 
iemand die bij het springkussen wil staan, 

bediening voor het diner en koks voor in de 
keuken en achter de BBQ. Bij interesse kunt 
u of kan jij dit doorgeven aan Maartje van
de Kamp of Carolien Visser.

Op woensdag 7 juli komt Henco van Ee, 
van de HHJO, een avond verzorgen over het 
bidden en spreken over het geloof met kin-
deren en jongeren. Alle ouders en belang-
stellenden uit de gemeente zijn van harte 
welkom! De avond begint om 19.45 uur en 
zal deels interactief zijn. Enkele dagen voor 

7 juli komen er wat vragen op de website 
te staan waar u alvast over na kunt denken. 
Heeft u al vragen of opmerkingen die u 
van tevoren aan Henco van Ee zou willen 
doorgeven, dan kunt u dit laten weten via  
geloofsopvoedingskring@hhgede.nl 

Men vindt het woord ‘plicht’ in strijd met de vrijheid van vergeving en van het kindschap. Dwaas en 

ijdel gevit! Wat is plicht? Het is iets wat ik God schuldig ben; het is het gedrag dat ik voor God hoor te 

vertonen. Bedoelen deze mensen te zeggen dat wij God niets verschuldigd zijn en geen plicht meer 

tegenover Hem hebben, omdat Hij ons verlost heeft van de vloek van de wet? Heeft de verlossing ons 

niet eerder dubbele schuldenaars gemaakt? Wij zijn Hem meer verschuldigd dan ooit; we zijn aan Zijn 

heilige wet meer verplicht dan ooit – meer eer, meer gehoorzaamheid. De plicht is verdubbeld, niet 

afgeschaft, doordat wij van de wet verlost zijn. Wie beweert dat plicht heeft opgehouden omdat er 

verlossing is gekomen, weet niets van plicht, noch van wet of verlossing. De grootste van alle schulde-

naars in het heelal is de verloste mens, die kan zeggen: ‘Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door 

het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Galaten 

2:20)

Horatius Bonar
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Puzzelhoekje
Ha jongens en meisjes,  
De puzzel en kleurplaat van deze maand 
gaan over Abraham. Ik ben benieuwd hoe 
mooi jij de kleurplaat kan kleuren. Of kan 
jij van de juiste woorden de goede zinnen 
maken? Je hebt dit keer extra lang de tijd 
want deze kerkbode is voor twee maan-

den. Als het gelukt is om deze te kleuren of 
in elkaar te puzzelen dan mag je de kleur-
plaat of de uitslag van de puzzel opsturen 
naar Valkestein 917 6714 BG in Ede of mai-
len naar puzzelhoekje@hhgede.nl.

Groetjes, Simone

Kleurplaat
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Verhaal

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

Mary Jones en haar Bijbel
Mary woonde in een grote stad. Ze had 
arme ouders die kleermakers waren. Op 
de zondagsschool leerde Mary veel over 
de Bijbel. God zegende deze lessen in haar 
hart. Mary begon van de Bijbel te houden. 
Bijbels waren in die tijd erg duur. En Mary’s 
familie had geen geld om een Bijbel te ko-
pen. Bovendien was het niet makkelijk om 
een Bijbel te vinden. Mary ging zelf geld 
verdienen voor haar eigen Bijbel. Ze zorgde 
voor kinderen en verstelde kleren. Ze hield 
kippen en verkocht de eieren. Ze maakte 
schoon. Ze deed wat ze kon om geld te 
verdienen voor een Bijbel. Na een tijdje 
hard werken had ze eindelijk genoeg geld 
gespaard. Er was wel een probleem: de 
dichtstbijzijnde plaats waar ze een Bijbel 
kon kopen was bijna twintig kilometer ver-
derop. Toch ging Mary enthousiast op pad 
en liep de lange afstand naar het huis van 
dominee Edwards. Ze had gehoord dat ze 
van hem een Bijbel kon kopen. Na de lange 
reis klopte ze vermoeid aan bij zijn deur 
en vertelde waarom ze was gekomen. Ze 
vroeg om een Bijbel, maar hij antwoordde: 
“Ik heb er geen. Er staan twee Bijbels in de 
boekenkast, maar die heb ik aan anderen 
beloofd. Meer heb ik er niet.” 

Dat was een zware slag voor Mary. Ze werd 
er wanhopig van. De gedachte aan al die 
weken van werken, wachten en hopen 

overspoelde haar als een grote golf waarin 
ze dreigde weg te zinken. Het was alle-
maal voor niets geweest! Bij deze laatste 
gedachte kon ze zich niet langer goed hou-
den. Ze barstte in tranen uit. Met haar han-
den voor haar gezicht ging ze op een stoel 
zitten. Hoe kon ze nu teruggaan zonder Bij-
bel?  Dominee Edwards besefte direct hoe 
graag dit meisje een Bijbel wilde hebben. 
Hij legde een hand op Mary’s hoofd. “Mijn 
kind,” zei hij, “jij krijgt van mij een Bijbel. 
Ik kan je niet met lege handen wegsturen. 
Dan moet iemand anders maar even wach-
ten op een Bijbel. Rustig maar, meisje.” 

Hij ging naar de boekenkast, pakte er een 
Bijbel uit en liep terug naar Mary. “Neem 
hem maar mee, Mary,” zei hij terwijl hij 
de Bijbel in haar handen legde. Mary keek 
hem aan met betraande ogen. “Is hij echt 
voor mij?” fluisterde ze. “Hij is voor jou, mijn 
kind,” zei dominee Edwards. Mary stond op 
en stamelde een bedankje. Het enige wat 
ze nu wilde was teruggaan naar haar ou-
ders om haar nieuwe schat te laten zien. Na 
een snelle maaltijd met dominee en me-
vrouw Edwards ging ze op weg naar huis. 
Het was een mooie dag om te wandelen: 
koel en winderig. Mary liep kilometer na 
kilometer zonder veel te zien. Ze hield haar 
Bijbel dicht bij haar hart. Met haar hoofd 
rechtop en een glimlach op haar gezicht 
liep ze door, onbewust van wat er om haar 
heen gebeurde. Zij had haar Bijbel, haar ei-
gen Bijbel, en ze was op weg naar huis! Ver-
moeidheid, honger en dorst voelde ze niet, 
want eindelijk had ze haar Bijbel.
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Overige berichten

Vraag: Je kunt wel merken hoeveel Mary 
van haar Bijbel hield. Waarom was dat? En 
jij? 

Lees jij in je Bijbel, draag je het Woord van 
God in je hart?
Bijbellezen: 2 Timotheüs 3 : 14 - 17

Werkgroep Homoseksualiteit
De werkgroep ‘Homoseksualiteit‘ belegt 
op zaterdag 2 oktober 2021 een contact-
morgen voor ouders en/of familieleden 
van een kind of een familielid dat anders 
geaard is. Op deze morgen zullen ouders 
ons iets vertellen van hun ervaringen met 
hun kind. 
Naar aanleiding van de lezing is er de mo-
gelijkheid om vragen te stellen en gaan 
we met elkaar in gesprek. Verder is er ruim 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 
(persoonlijke) ervaringen te delen.
Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken. De ochtend begint 
om 10.00 uur en zal rond het middaguur 
afgesloten worden met een gezamenlijke 
lunch.
Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan via 
het onderstaande emailadres: werkgroep-
homoseksualiteit@hhk.nl Bij aanmelding 
ontvangt u t.z.t. het volledige programma 
en de locatie van deze ochtend.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep Homoseksualiteit binnen de 

Hersteld Hervormde Kerk

Bemoediging voor het evangelisatie-
werk: meditatie en Bijbelstudie
In deze coronatijd valt het niet mee om 
andere mensen te benaderen. Toch zijn er 

ook nu wel mogelijkheden om het Woord 
onder de aandacht van uw medemens te 
brengen. De Bijbel geeft daar verschillende 
voorbeelden van. Helaas is de landelijke 
evangelisatiedag van februari verplaatst 
naar oktober en konden wij u toen niets 
meegeven. Om u alsnog te bemoedigen 
het evangelisatiewerk ter hand te nemen 
of voort te zetten, heeft ds. M. van Reenen 
een meditatie uitgesproken. 

Tevens wordt u van harte uitgenodigd om u 
te verdiepen in het thema ‘Evangelisatie in 
coronatijd’ door middel van een Bijbelstu-
die. Als het mogelijk is om samen te komen 
is deze Bijbelstudie een mooie manier om 
met elkaar over de evangelisatieopdracht 
na te denken. Is het niet mogelijk om met 
alle leden van een vereniging fysiek bij el-
kaar te komen, dan kunnen er misschien 
kleinere groepjes gevormd worden. Ge-
meenteleden kunnen ook zelf een groepje 
vormen. Eventueel kan de leiding van uw 
vereniging een online Bijbelstudie organi-
seren. De Bijbelstudie staat ook op de web-
site. 

Om contact te houden met mensen uit an-
dere gemeenten, bestaat de gelegenheid 
om (een samenvatting van) de antwoor-
den op de Bijbelstudievragen met elkaar te 
delen. Ook suggesties en voorbeelden van 
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Voor u gelezen

evangelisatiemogelijkheden zijn van harte 
welkom. Laten we zo elkaar bemoedigen 
en de onderlinge verbondenheid verster-
ken!

De meditatie en Bijbelstudie kunt u vinden 
onder hhk.nl/evangelisatiedag; tevens 
kunt u daar ook uw antwoorden en sug-
gesties laten plaatsen.  

Goddelijke kracht

‘Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven 
en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft 
door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.’
(2 Petrus 1:3)

In de christelijke kerken is iets vreemds ge-
beurd en dat heeft alles te maken met de 
ondermijning van het geloof in de alge-
noegzaamheid van Christus. Dat gebeurt 
tegenwoordig op allerlei manieren en ik 
maak me daarover grote zorgen. Het schrij-
ven hierover zou de nodige ophef teweeg 
kunnen brengen, hoewel dat niet nodig 
zou moeten zijn. Als christenen zijn we er 
immers van overtuigd, dat we ‘alles in Hem’ 
ontvangen hebben; dat Hij voorziet in alles 
wat we nodig hebben. Een incomplete of 
gebrekkige christen bestaat eigenlijk niet. 
Onze Heiland heeft ons met zijn goddelijke 
kracht alles geschonken wat tot leven en 
godsvrucht strekt. Menselijke wijsheid kan 
daaraan niets toevoegen. Op het moment 
dat iemand christen wordt en dus behou-
den wordt, ontvangt hij of zij alles wat no-
dig is. Zeker, een christen moet groeien in 
het geloof, volwassen worden, maar alles 
wat daarvoor nodig is, is al vanaf het begin 
aanwezig. We hoeven niet op zoek te gaan 
naar iets meer. 

Toen Jezus zijn verlossende werk op Gol-
gotha ten einde bracht, riep Hij als over-
winnaar uit: ‘Het is volbracht’ (Johannes 
19:30). Het verlossingswerk was vervuld, 
voleindigd. Niets was achterwege gela-
ten. Wie deze verlossing aanneemt en ‘tot 
de ware kennis van Christus komt’, ont-
vangt ‘alles wat tot leven en godsvrucht 
strekt’ (2 Petrus 1:3). ‘In Hem hebben we 
de wijsheid, de rechtvaardigheid, de hei-
ligmaking en de verlossing’ (1 Corinthiërs 
1:30). ‘Zijn genade is genoeg’ voor elke om-
standigheid (2 Corinthiërs 12:9). ‘In Hem 
zijn we gezegend met alle geestelijke zegen’ 
(Efeziërs 1:3). Door het ene offer ‘heeft 
Hij ons eens en voor altijd volmaakt’ (Hebr. 
10:14). ‘We hebben de volheid verkregen in 
Christus’ (Colossenzen 2:10). 
Wat kan iemand daaraan nog toevoegen? 
Wie de Heere Jezus Christus heeft, beschikt 
over alle geestelijke bronnen. Alle kracht, 
wijsheid, vertroosting, blijdschap, vrede, 
betekenis, waarde, bedoeling, hoop en 
vervulling in het leven ligt besloten in 
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Hem; nu en voor altijd. Het christen zijn is 
een allesomvattende relatie met een Hee-
re in wie wij alles hebben. Dit staat als een 
paal boven water voor iedereen die de 
Bijbel accepteert als het gezaghebbende 
Woord van God. Althans, dat zou zo moe-
ten zijn. Helaas trekken velen deze waar-
heid in twijfel. De kerk van tegenwoordig 
gaat er in de praktijk lang niet altijd

van uit dat Christus alles in allen is. Te veel 
christenen hebben zich laten meeslepen 
door de gedachte dat onze geestelijke 
bronnen in Christus, zoals de Schrift, het 
gebed, de inwoning van de Heilige Geest 
en zo meer, niet voldoende zijn om onze 
diepste noden te lenigen. Hele gemeen-
ten hebben hun activiteiten gebaseerd op 
de veronderstelling dat ‘het onderwijs van 
de apostelen, de gemeenschap, het breken 
van het brood en de gebeden’ (Handelingen 
2:42) onvoldoende zijn om de moderne, 
complexe en hoogontwikkelde samenle-
ving te bereiken. Jammer genoeg zijn veel 
christenen zich niet bewust van de waar-
heid dat we in onze Heere alles hebben 
wat nodig is. Als de kerk één ding nodig 
heeft, dan wel een hernieuwd besef dat 
wij de volheid hebben verkregen in Chris-
tus.

Doordat christenen in deze tijd zo weinig 
doordrongen zijn van hun rijke bronnen 
in Christus, hebben zij zich opengesteld 
voor allerlei misleidende invloeden, zoals 
dwaalleringen, vormen van wetticisme, 
morele ongebondenheid, humanisme 
en secularisatie. Deze invloeden zijn ui-
terst effectief in het ondermijnen van de 
fundamenten van het christelijk geloof. 
Deze satanische aanslagen zijn subtieler 

en daarom ook veel gevaarlijker dan de 
vrijzinnigheid die aan het begin van deze 
eeuw de kerk verdeelde. Om een voor-
beeld te noemen: gedurende de afgelo-
pen twee decennia is de theologie steeds 
humanistischer geworden. De aandacht 
verschoof van God naar de mens en diens 
problemen. De belangrijkste zorg van veel 
kerken is niet langer de zondagse samen-
komst en de evangelisatie, maar de hulp-
verlening. De meeste theologische oplei-
dingen besteden meer tijd en aandacht 
aan psychologieonderwijs dan aan preek-
vaardigheid. Ze gaan er kennelijk van uit 
dat christenen meer baat hebben bij the-
rapeuten dan bij verkondigers en leraren. 
Dit denken heeft de kerk overspoeld. De 
evangelische beweging is doordrenkt van 
psychotherapie. Alle aandacht gaat uit 
naar emotionele en psychische stoornis-
sen, waarvoor, zo meent men, een gron-
dige analyse en een langdurige bege-
leiding nodig zijn. Luister maar naar een 
willekeurig christelijk praatprogramma op 
televisie. Ga maar eens naar de plaatselij-
ke christelijke boekwinkel en kijk naar de 
bestsellers in de etalage. Overal waar men 
gaat of staat in de evangelische subcultuur, 
treft men de bewijzen van de stelling dat 
christenen steeds afhankelijker worden 
van therapeuten, praatgroepen en derge-
lijke. 

Deze verschuiving in de aandacht van de 
kerk is niet voortgekomen uit een nieuw 
Bijbels inzicht. Zij is langzaam vanuit de 
wereld binnengeslopen. Zij vormt een on-
dermijning van de fundamentele geloofs-
waarheid dat Christus alles in allen is. ‘Mijn 
genade is u genoeg,’ zei de Heere tegen de 
apostel Paulus (2 Corinthiërs 12:9). De ge-
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middelde moderne christen doet een der-
gelijk advies af als simplistisch, onweten-
schappelijk en naïef. Ziet u het al gebeuren 
dat een nazorger van een pastoraal televi-
sieprogramma tegen iemand in nood, die 
opbelt, zegt: ‘Gods genade is u genoeg’? 

Het huidige denken is een nuttigheidsden-
ken, waarin lichamelijk welbevinden een 
hogere waarde is dan geestelijk welzijn; 
waarin eigenwaarde belangrijker is dan 
gelijkvormigheid aan het beeld van Chris-
tus; waarin het meer gaat om een goed 
gevoel dan om een heilige levenswandel. 
Veel christenen zijn op zoek naar levens-
vervulling maar gaan voorbij aan de rijk-
dom van Gods genade die ons genoeg is. 
In plaats daarvan zoeken zij het in opper-
vlakkige menselijke leringen; voorwaar 
een vruchteloze onderneming. 

Nog een bewijs dat velen niet langer ver-
trouwen dat Christus alles in alles is: de 
kerk van tegenwoordig raakt steeds meer 
in de ban van een pragmatische methodo-
logie. Bijbels gezien zijn ‘het onderwijs, de 
gemeenschap, het breken van het brood 
en de gebeden’ de belangrijkste activi-
teiten van de kerk. Maar ze zijn naar het 
tweede plan verschoven, niet alleen door 
de psycho-sociale hulpverlening maar ook 
door het entertainment. Veel gemeenten 
hebben voor die dingen meer aandacht 
dan voor de prediking en het samenkomen 
voor Gods aangezicht. Ze gaan er kennelijk 
van uit dat zij bekeerlingen moeten lok-
ken door te appelleren aan hun vleselijke 
interesses. Veel kerkleiders proberen de 
mensen op allerlei manieren te amuseren 
en hen zodoende te winnen voor Christus. 

Ze doen net alsof Christus Zelf niet vol-
doende is. De ene na de andere gemeente 
valt voor deze nieuwe filosofie. In de evan-
gelische beweging is de ene groteske rage 
nog niet voorbij of de andere heeft zich al 
weer aangediend. Dit is precies waaraan 
Israël ten tijde van het Oude Testament 
mank ging. Telkens opnieuw stelden de 
Israëlieten hun vertrouwen op paarden 
en strijdwagens, militaire verbonden met 
grootmachten als Egypte, wereldse wijs-
heid, materiële rijkdom en andere men-
selijke middelen om uit de problemen te 
komen. Ze vertrouwen op alles en ieder-
een behalve hun God als de Enige Rots. 
Deze weigering om uitsluitend te putten 
uit hun eigen geestelijke bronnen, leidde 
echter alleen maar tot mislukking en ver-
nedering. De kerk van vandaag vergaat het 
precies zoals het oudtestamentische Israël. 

Waar loopt dit op uit? Zal het Bijbelse chris-
ten zijn volledig van het toneel verdwijnen 
nog voordat de kerk het derde Millennium 
binnentreedt? ‘Wanneer de Zoon des men-
sen komt, zal Hij dan nog geloof vinden op 
aarde?’ (Lucas 18:8). De kerk zinkt weg in 
een poel van wereldlijk denken en zelfge-
noegzaamheid. We zitten te springen om 
een nieuwe generatie leiders die de moed 
heeft om tegen deze trend in te gaan. We 
hebben toegewijde mannen en vrouwen 
nodig die volledig doordrongen zijn van 
de waarheid dat we in Christus alles heb-
ben wat nodig is voor welke nood en welk 
probleem dan ook; alles wat tot leven en 
godsvrucht strekt

John McArthur
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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 27 juni. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk don-
derdag 17 juni 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).

Zet een sterke wacht rondom de uiterlijke zintuigen, want het zijn de landingsplaatsen van Satan, 

vooral het oog en het oor.

William Gurnall  
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Gedicht

Heilig Avondmaal

Hij heeft ons aan Zijn dis genood.
Wij zijn opnieuw bij Hem te gast

en hebben op Zijn aandrang brood
en wijn gebruikt en toegetast.

De vrees wijkt voor dit wonder groot:
God Zelf, Die in dit uur ons mild

bedeelt en dorst en honger stilt,
houdt ons in leven door Zijn dood.

“Dit is Mijn lichaam en Mijn bloed.”
In elke nood ons enig pleit:

Zijn liefde, die ons laaft en voedt,
Waar niets en niets ons meer van scheidt.

Feya Strijk-Braunius (1922)

Het is waar dat de zonde in een gelovige blijft en het is ook waar dat de overblijvende zonde de verdoe-

menis niet weer op hem legt. Maar dit wordt vaak aangevoerd alsof waakzaamheid daardoor minder 

nodig is, alsof heiligheid niet meer zo urgent is en alsof zonde niet meer zo vreselijk is als voorheen. Het 

mag theologisch niet onjuist zijn om te zeggen dat de gelovige die zondigt zijn volmaakte staat voor 

God, waarin het bloed van Christus ons leidt, niet kan verliezen, maar toch is dit niet de voorstelling van 

de waarheid die wij in brief aan de Romeinen de Efeziërs vinden. Het klinkt bijna als: ‘Blijf in de zonde, 

opdat de genade overvloediger toeneemt’, en dat is geen Bijbelse taal (vgl. Rom.6:1). De apostolische 

visie vinden we in 1 Johannes 1:9: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons 

de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (…) En als iemand gezondigd heeft: 

wij hebben Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige (1 Joh. 2:1). Dat wat de vloek 

wegneemt, voorziet dus ook in zuiverheid. Het kruis vergeeft niet alleen, maar het reinigt ook. Vanuit 

het kruis ontspringt de dubbele fontein van vrede en heiligheid. Het geneest, verenigt, versterkt, maakt 

levend, zegent. Het is Gods vleugel waaronder wij verzameld worden en ‘wie in de schuilplaats van de 

Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige’ (Ps. 91:1).

Horatius Bonar
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EMAIL. info@vanleusdentransport.nl
www.vanleusdentransport.nl
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NUDE 1 - 6702 DH - WAGENINGEN
POSTBUS 365 - 6700 AJ - WAGENINGEN

TEL. 0317-412274 / 06-53758381
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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.
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Wolverine Tube Europe BV levert wereldwijd buizen in non-
ferro legeringen voor warmtewisselaars in o.a.  scheeps bouw, 
raffinaderijen, chemie, ontziltingsinstallaties en zware trans-
portmiddelen.

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

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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