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Meditatie

Laten wij eens kijken naar een ziel, die re-
gelmatig door de Bruidegom, het Woord, 
wordt opgezocht. Voor die ziel is de ver-
trouwelijke omgang tot een waagstuk ge-
worden. Het proeven is veranderd in hon-
ger en het afzien van alle andere mannen 
betekent in haar geval een vorm van onge-
bonden zijn. Aan haar schrijf ik zonder aar-
zelen de term en de benaming ‘bruid’ toe. 
En ik ben van mening dat de Schriftplaats, 
die we hier voor ogen hebben, volledig 
bij haar past. Zij wordt in die rol ingevoerd 
door de woorden die zij spreekt. Zij bewijst 
immers dat zij de aanwezigheid van dege-
ne die zij terugroept, verdiend heeft, ook al 
ontbreekt de volle rijkdom van Zijn aanwe-
zigheid. Anders zou zij hem niet ‘terugge-
roepen’ hebben, maar slechts ‘geroepen’.
Verder is de term die voor de handeling van 
het terugroepen gebruikt wordt: ‘Keer om.’ 
Misschien heeft Hij zich wel teruggetrok-
ken om daardoor des te hartstochtelijker te 
worden teruggeroepen en des te krachti-
ger te worden vastgehouden. Want eerder 
wendde Hij ook al eens voor dat Hij verder 
wilde gaan. Niet omdat Hij dat wilde, maar 
omdat Hij wilde horen: ‘Blijf bij ons, want 
het wordt avond.’

En een andere keer, toen Hij over het meer 
wandelde en de apostelen ingespannen 

roeiden, deed Hij alsof Hij hen wilde voor-
bijgaan. Maar Hij wilde dat niet werkelijk. 
Hij wilde eerder hun geloof testen en een 
smeekbede uitlokken. Uiteindelijk vertelt 
de evangelist dat zij onthutst waren en het 
uitschreeuwden, omdat zij dachten dat Hij 
een geestverschijning was. Een dergelijke 
vorm van goedbedoeld veinzen, ja van 
heilzaam handelen, liet het Woord in zijn 
hoedanigheid als lichaam destijds op licha-
melijke wijze zien.
En nu bedient datzelfde Woord zich in zijn 
hoedanigheid als Geest van dezelfde han-
delwijze en daarbij richt Hij zich geeste-
lijk, onophoudelijk en aandachtig op de 
ziel die Hem is toevertrouwd. Wanneer Hij 
voorbijgaat, wil Hij vastgehouden worden; 
wanneer Hij weggaat, wil Hij teruggeroe-
pen worden. Hij is immers niet een Woord 
dat niet kan worden teruggeroepen. Het 
is echter wel zo dat Hij gaat en terugkeert 
naar believen, als iemand die ’s ochtends 
een bezoek brengt en plotseling een on-
derzoek instelt. Tegelijkertijd verloopt Zijn 
komst gewoonlijk volgens plan en Zijn te-
rugkeer is altijd vrijwillig. Beide handelin-
gen zijn weloverwogen en worden door 
Hemzelf bepaald.
Nu staat vast dat het gaan en het terugke-
ren van het Woord elkaar afwisselen in de 
ziel, zoals Hij zelf zegt: ‘Ik ga en ik kom tot 

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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jullie.’ En verderop: ‘Nog even en jullie zul-
len Mij niet meer zien, maar weer een korte 
tijd daarna zullen jullie Mij zien.’

Wat nou ‘even’ en ‘een korte tijd’?! O, lange 
korte tijd! Lieve Heere, U noemt de periode 
dat wij U niet kunnen zien, een ‘korte tijd’?! 
Aan het Woord van mijn Heere mag natuur-
lijk niets worden afgedaan, maar het is wel 
een lange, heel erg lange tijd! En toch zijn 
beide uitspraken waar: het is een korte tijd 
gerekend naar onze verdiensten, maar een 
lange tijd vanuit het oogpunt van het ver-
langen.

De profeet kent beide kanten als hij zegt: 
‘Wanneer Hij oponthoud heeft, verwacht 
hem, want Hij zal komen en niet vertragen.’ 
Hoe is het mogelijk dat Hij niet zal vertra-
gen als Hij oponthoud heeft? Tenzij het juist 
zo is dat wat met het oog op de verdienste 
meer dan genoeg is, toch niet voldoende is 
naar de maatstaf van het verlangen.
De ziel die liefheeft, wordt namelijk ge-
dragen door verlangen en gedreven door 
hartstocht. Zij slaat geen acht op verdien-
sten, sluit haar ogen voor pracht en praal, 
maar opent ze voor genot. Zij wijdt zich 
aan het heil en handelt vanuit het volste 
vertrouwen daarin. Ten slotte roept zij on-
bevreesd en onbeschaamd het Woord te-
rug en eist vol vertrouwen zijn liefdevolle 
aandacht. Zij roept met de gebruikelijke 
vrijmoedigheid  niet ‘de Heere’,  maar haar 
‘liefste’: ‘Keer om, mijn liefste!’ En zij vult 
aan: ‘Je moet zijn als de gazelle en als het 
jong van een hert op de bergen van Bethel.’ 
Maar daarover later meer.

Nu moeten jullie even wat onnozelheid 
van mij verdragen. Ik wil namelijk vertel-

len, want dat heb ik beloofd, hoe het mij in 
deze dingen vergaat. Het zal wel niet heel 
erg nuttig zijn, maar ik wil mijzelf als een 
voorbeeld geven om jullie tot voordeel te 
zijn. En als jullie daarmee verder komen, 
zal ik niet te zwaar aan mijn domheid til-
len. Maar als dat niet gebeurt, zal ik mijn 
domheid openlijk erkennen.
In al mijn onnozelheid beken ik dat het 
Woord ook tot mij gekomen is, meerdere 
malen. En hoewel Hij dikwijls bij mij bin-
nenkwam,  kwam het herhaaldelijk voor 
dat ik het niet voelde, wanneer Hij binnen-
kwam. Ik voelde dat Hij aanwezig was en ik 
herinnerde mij later dat Hij aanwezig was 
geweest.

Soms had ik een voorgevoel dat Hij naar 
binnen zou komen, maar het binnenkomen 
zelf kon ik nooit voelen en het weggaan 
ook niet. Want ik heb geen idee waar Hij 
vandaan kwam, toen Hij naderde tot mijn 
ziel of waar Hij heenging, toen Hij mijn 
ziel weer verliet. Ik geef toe dat ik zelfs nu 
nog niet weet op welke manier Hij binnen-
kwam en weer wegging, zoals het Schrift-
woord luidt: ‘Je weet niet waarvandaan hij 
komt en waarheen Hij gaat.’ Maar dat is ook 
niet verwonderlijk, aangezien Hij degene 
is over wie gezegd is: ‘En Uw sporen zullen 
niet herkend worden.’
Natuurlijk kwam Hij niet via de ogen bin-
nen, want Hij is niet gekleurd, en ook niet 
via de oren, want Hij geeft geen geluid. Hij 
kwam niet via de neus, omdat Hij zich niet 
vermengt met lucht, maar met de Geest; 
Hij maakte de lucht niet anders, maar Hij 
maakte de lucht. Ook kwam Hij niet via de 
keel, omdat hij niet gegeten of gedronken 
wordt. Hij was niet waar te nemen met de 
tastzin, omdat Hij niet tastbaar is. Dus hoe 
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kwam Hij binnen? Of kwam Hij misschien 
niet binnen, omdat Hij niet van buiten 
kwam? Want Hij behoort niet tot de dingen 
die buiten zijn. Maar Hij kwam ook niet uit 

mijn binnenste, want Hij is goed en ik weet 
dat het goede niet in mij aanwezig is.

Wordt vervolgd

Dit is het eerste 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 klooster-
orde van de cisterciënzers. Na de dood van zijn moeder is hij in deze kloosterorde gegaan. Bern-
hardus 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 daar-
om 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 verregaande 
mystieke uitingen niet altijd. Diverse keren in zijn Institutie haalt Joh. Calvijn – met name de pre-
ken over Hooglied, zie citaat verderop - hem aan. M.b.t. de preek van Bernhardus, neem en lees!   

Als Calvijn handelt over de boetvaardigheid, citeert hij uit de 11e   preek van Bernhardus 
van Clairvaux over het Hooglied.  

Dienaangaande is ook nuttig de vermaning van Bernardus [van Clairvaux] ‘De droefheid over 
de zonden is noodzakelijk, indien ze niet onafgebroken duurt. Ik raad u aan af en toe de 
voet af te wenden van de drukkende en beangstigende herinnering van uw wegen en te 
gaan naar het vlakke veld van de rustige overdenking van Gods weldaden. Laat ons de alsem 
[het bittere] mengen met honing, opdat de heilzame bitterheid gezondheid kan schenken, 
wanneer ze gematigd door ingemengde zoetheid gedronken wordt; en indien u van uzelf 
gevoelt [ervaart] in nederigheid, voelt [ervaart] dan ook van de Heere in goedheid.’

Institutie Calvijn, boek III.3.15.  

Wie de wederkomst niet naar waarde weet te schatten en er zich niet in kan verheugen, blust elk 

gevoel van godsvrucht en geloof uit. Zij die wensen dat de wederkomst nooit plaats zal vinden, hebben 

zonder twijfel geen enkele vrees voor God. Zij zouden blij zijn als ze hoorden dat die dag nooit zou 

komen. Degenen die de wederkomst beschouwen als een last en plaag hebben de geest van de duivel. 

Zij kunnen het Onze Vader niet opzeggen zonder vrees verhoord te worden. Ze bidden: ‘Uw koninkrijk 

kome,’ terwijl ze wensen dat het nooit gebeurt. De gedachte eraan zet een domper op hun aardse 

pretjes. Wie bang is dat zijn gebeden verhoord zullen worden, kan feitelijk nooit oprecht bidden.

Thomas Manton
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Uit de pastorie

Kerkdiensten

Rituelen
Enige tijd geleden zei een gemeentelid 
tegen mij, dat wij bij de doop veel rituelen 
kwijt zijn geraakt. Dit was naar aanleiding 
van het bezoek of het zien van een dienst 
in een Ethiopische gemeente waar een 
kennis werd gedoopt. Dat wij veel ritue-
len kwijt zijn geraakt is waar. Maar dat is 
natuurlijk niet zonder reden. Waarom zijn 

er rituelen? De bedoeling van een ritueel 
is dat het ons dichterbij of ons bewuster 
maakt van de zaak waar het omgaat. Het 
lastige van rituelen is dan, dat door de 
aandacht voor het ritueel de betekenis van 
de zaak zo makkelijk verloren gaat of on-
dersneeuwt. Dan wordt het teken belang-
rijker, wordt er meer waarde aan gehecht 
of geeft het een beter gevoel dan de bete-

6 juni 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek 
1e collecte GDC (Malawi)
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

13 juni 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Openbare belijdenis)
18.30 uur Ds. J.A. Kloosterman (Lunteren)
1e collecte Open Doors
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

20 juni 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Voorbereiding H.A.)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Noodlijdende gemeenten en personen
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie 

27 juni 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte MAF-fam. de Bruijn
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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kenende zaak. Op dat moment schiet het 
ritueel zijn doel voorbij en dan is het de 
vraag of het dan overbodig en hinderlijk is 
geworden. Of gaat dat bij een ritueel niet 
op? In de tijd van de Reformatie is die vraag 
aan de orde geweest, de kerk van Rome 
kende veel rituelen, die als sluiers over de 
zaak waar het uiteindelijk om moest gaan 
– het Woord - hingen. De opvatting van de
Reformatie was: rituelen om het ritueel
zijn niet nodig, laten we ze dan weg doen
en terugkeren naar de bron. Zodoende is
alleen het Woord en het sacrament zonder
(al te veel?) rituelen overgebleven en dat
was dan voldoende. Alleen die behoren
een centrale plaats te hebben in de liturgie. 
Echter uit de praktijk en in de loop der tijd is 
gebleken dat een kerk niet zonder rituelen 
kan en dat er ook behoefte is aan rituelen.
De vraag is dan, hoever ga je met rituelen? 

Rituelen in de Vroege kerk
Vanaf vroege tijden heeft de kerk rituelen 
gekend. Al in de Vroege kerk - de kerk tot 
ca. het jaar 450 na Christus - kende men 
veel rituelen. Als we geschriften uit die tijd 
lezen komen we een veelheid van rituelen 
tegen bij de doop en bij het Avondmaal. Ri-
tuelen die ook nog per streek of gemeente 
konden verschillen. Waarom kende men 
een veelheid van rituelen? Dat heeft in de 
Vroege Kerk in elk geval te maken met hun 
doop-opvatting.   

Doop in de Vroege kerk tot ca. 450 na Chr.   
Hoe zag men de doop? Men legde bij de 
doop sterk de nadruk op de daadwerkelij-
ke afwassing van de zonden die het doop-
water zou schenken. Daarom werd de doop 
ook uitgesteld tot op latere leeftijd, zelfs 
tot op het sterfbed. Voorbeelden daarvan 

zijn keizer Constantijn en de bekende kerk-
vader Augustinus. Was men tegen het do-
pen van baby’s? Nee, dat was niet het ge-
val; want als een baby dreigde te sterven 
dan werd het gedoopt. De gedachte achter 
het uitstellen van de doop was, dat je maar 
beter zo laat mogelijk gedoopt kon worden 
want dan werden de zonden die je ervoor 
gedaan had afgewassen. Augustinus ver-
oordeelt later in zijn boeken deze praktijk 
en pleit voor de zuigelingendoop omdat 
het doopwater geen werkelijke afwassing 
van zonde geeft, dat doet alleen Gods ge-
nade. 

Rituelen door het uitstel
Aangezien de doop werd uitgesteld tot op 
latere leeftijd, werd de behoefte gevoeld 
aan ceremoniën en rituelen die iemand in 
verbinding met de kerk zou houden. Want 
wat moet je met mensen die hun doop uit-
stelden? Ze horen er niet echt bij. In onze 
tijd is dat zoiets als, wat is de positie van 
mensen die het belijden van het geloof 
uitstellen of er zelfs nooit toe komen? Je 
bent uiteindelijk geen volwaardig lid. In de 
Vroege kerk werd er daarom het catechu-
menaat gecreëerd. Een catechumeen (een 
hoorder van het woord van God) was ie-
mand die een eerste stap naar het christen-
zijn heeft gezet. Het was een klein stapje 
voor een wat formelere binding met de 
kerk, een soort tweederangs lidmaatschap. 
In de toelating tot het catechumenaat ko-
men we diverse rituelen tegen. Soms be-
stond zij uit wel vier elementen. Het begon 
dat de bisschop je het teken van het kruis 
op je voorhoofd gaf. Vervolgens kreeg je 
zout op je tong, als teken van genezing en 
het behoud en het aanbrengen van wijs-
heid. Daarna onderging je de handopleg-
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ging en tenslotte vond exorcisme (duivel-
uitdrijving) plaats. Wat was het voordeel 
van catechumeen zijn? Je had het recht om 
de preek te horen en aanwezig te zijn bij 
het Avondmaal, maar deelname was ver-
boden. Tijdens je catechumeen-zijn kreeg 
je onderwijs, de kerk liet je niet los; over 
dit onderwijs is weinig bekend. Het on-
derwijs was erop gericht dat je een keer je 
naam op zou gegeven om gedoopt te wor-
den. We lezen dat kerkvaders in hun preken 
klagen, dat er velen zijn die hun naam nog 
niet hebben opgegeven. Het uiteindelijke 
doel was om gedoopt te worden en dan 
deel te nemen aan het Avondmaal en een 
volwaardig lid te zijn van het lichaam van 
Christus.           

Rituelen voor de doop   
Je naam opgeven 
Als je gedoopt wilde worden dan moest je 
je naam opgeven en werd je ingeschreven 
in het kerkelijk register. Deze inschrijving 
werd in de meeste gevallen door de bis-
schop gedaan. Dat inschrijven was geen 
formaliteit, er werden strenge maatstaven 
gehanteerd. Je werd door de bisschop in 
het openbaar ondervraagd over je levens-
wandel en naar de reden waarom je chris-
ten wilde worden. Je vraag om gedoopt te 
worden werd gezien als een schuldbelijde-
nis want je vraagt om de afwassing van je 
zonden. Zijn je antwoorden bevredigend 
en heb je geen beroep dat te maken heeft 
met de heidense cultus, dan schreef de 
bisschop je officieel in. Wanneer kon je je 
naam opgeven? Omdat het dopen – bijna 
uitsluitend - in de paasnacht plaatsvond 
moest je je naam uiterlijk opgeven één dag 
voor de vastenperiode van veertigdagen 
voor Pasen. Dat inschrijven is een plechtige 

gebeurtenis en gaat niet zonder ritueel ge-
paard. Kerkvaders spreken er over als een 
oproep tot de strijd. En tijdens de onder-
vraging c.q. het gesprek met de bisschop 
sta je als kandidaat blootsvoets en slechts 
gekleed in een eenvoudig hemd voor de 
hem. Met deze houding laat je zien, dat je 
een gevangen van de satan, de boze bent. 
En van de satan moet je bevrijd worden, de 
strijd tegen de satan is een zaak die we in 
heel de dooprituelen tegenkomen. Het is 
een strijd die begint bij de inschrijving en 
pas eindigt bij het dopen zelf. De antwoor-
den die een doopkandidaat geeft, moeten 
laten zien dat hij/zij begeert te begrijpen 
en te geloven. Het moet wel echt zijn. Als 
de antwoorden naar tevredenheid zijn dan 
wordt tegen hem gezegd: ‘U bent binnen-
gekomen, u bent waardig gekeurd en uw 
naam is opgeschreven’. Vanaf dat moment 
is hij/zij een doopkandidaat en mag de 
doopcatechesen gaan volgen.

Onderwijs 
De volgende stap was uitgebreid cateche-
tisch onderwijs. Onderwijs dat in de veertig 
dagen voor Pasen plaatsvond. Het was ook 
werkelijk elke dag dat je onderwijs kreeg; 
verzuimen was er niet bij. De eerste helft 
van die veertig dagen bestond het uit on-
derwijs uit de Bijbel met daarbij de nadruk 
op morele vraagstukken d.w.z. hoe moet 
ik als christen staan en handelen in de sa-
menleving. De tweede helft van die veertig 
dagen handelde over de geloofsbelijdenis 
(de twaalf artikelen) en ook over het Onze 
Vader. De twaalf artikelen moest je uit je 
hoofd op kunnen zeggen. Van dit onderwijs 
hebben de kerkvaders boeken nagelaten 
waarin dat onderwijs beschreven staat. Als 
je onderwijs had gevolgd en aan de gestel-
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de verwachtingen had voldaan, dan kon je 
gedoopt worden.   

Bij de doopkapel 
De rituelen van het dopen beginnen al bij 
de ingang van de doopkapel. Vaak waren 
er aparte doopkapellen naast of in de kerk 
gebouwd. Op het moment dat je de doop-
kapel binnen komt is ‘de opening’ de eerste 
ceremonie. De bisschop raakt de neusgaten 
en de oren van de kandidaat aan en spreekt 
de woorden van Marcus 7 vs. 34 uit: ‘Effa-
tha, d.w.z. wordt geopend’. De bedoeling 
van dit ritueel was om inzicht te krijgen in 
de dooprituelen en deel te krijgen aan de 
‘goede geur van Christus’. 
Het volgende ritueel is het ontkleden, dat 
heeft uiteraard een praktisch doel om de 
totale zalving en de onderdompeling mo-
gelijk te maken. Maar het moest de dope-
ling ook herinneren aan Christus’ naakte 
komst en zijn naakte vertrek uit het aardse 
leven. Het wijst tevens op het afleggen van 
de oude mens en naar de terugkeer naar de 
onschuld van het paradijs. Uiteraard waren 
mannen en vrouwen hierbij gescheiden. 
Het ritueel dat daarop volgde was de zal-
ving van het hele lichaam met olijfolie. 
Dat moet de dopeling herinneren aan de 
zalving van een atleet, het ziet namelijk 
op de voorbereiding van de strijd tegen de 
duivel. Bij de gladiatorengevechten wer-
den in de oudheid de gladiatoren geolied, 
je tegenstander had dan minder grip op je. 
Zo werd een dopeling ook gezalfd want je 
werd gezien als een atleet die de strijd te-
gen de satan aanging. Door de olie c.q. zal-
ving kreeg hij minder vat op je.   

Exorcisme [uitdruiven van de satan] is een 
ritueel dat veelvuldig plaatsvindt. De de-

tails van dit ritueel werden verschillend 
uitgevoerd, maar de volgende handelin-
gen kwamen bijna overal voor: de kandi-
daat stond blootsvoets op de harige huid 
van een geit. Daarna knielde hij/zij met be-
dekt gezicht, gebogen hoofd, uitgestrekte 
handen. Eén van de aanwezige geestelij-
ken blies op de kandidaat, om hen te ver-
vullen met een reinigende vrees en om de 
duivel te verdrijven. Vervolgens hoorden 
zij de woorden ‘ga weg satan’ waardoor 
zij bevrijd werden van satans macht en ver-
volgens moeten zij de satan afzweren. Het 
exorcisme, dat voor het eerst bij de toela-
ting tot het catechumenaat had plaatsge-
vonden, werd regelmatig herhaald. Het 
laatste exorcisme werd vlak voor de doop 
uitgevoerd en werd door de bisschop ge-
daan, om er zeker van te zijn dat (de kandi-
daat) gezuiverd was. Komt de bisschop tot 
de conclusie dat de kandidaat niet gezui-
verd was omdat ‘de vreemde geest bij hem 
is gebleven’, dan werd de doop uitgesteld. 

De onderdompeling
In kerken van de vierde en vijfde eeuw 
waren de doopvonten als baden die in de 
vloer van de doopkapellen waren aange-
bracht. Je ging vaak een paar treden naar 
beneden het water in. Vaak stroomde het 
water voortdurend in en uit de doopvont. 
Met de betekenis, stromend water is levend 
water en stilstaand water is dood water en 
de doop is een beeld van het leven krijgen. 
Het ingaan in de doopvont was ingegeven 
door het begraven worden en opstaan met 
Christus (Romeinen 6 vs. 4). Uit archeolo-
gisch onderzoek is echter gebleken dat 
doopvonten vaak te ondiep en te beperkt 
waren om een gemakkelijke volledige on-
derdompeling mogelijk te maken. Er zijn 

7



Van de Kerkenraad
Versoepelingen, afspraken en voorrechten
Conform onze routekaart kunnen we als 
gemeente de komende tijd weer een klein 
beetje opschalen in onze erediensten. Dat 
betekent dat er 60 i.p.v. 50 personen kun-
nen worden uitgenodigd voor een kerk-
dienst (inclusief kinderen). We verwachten 
zelfs met enkele weken naar niveau 2 op 
de routekaart te schuiven, wat betekent 
dat we 80 personen kunnen uitnodigen.  

Voor wat betreft het zingen in de eredien-
sten kunnen vanaf nu de eerste en de laat-
ste psalm in de dienst gezamenlijk gezon-
gen worden, de overige psalmen worden 
nog gezongen door de voorste rijen. Op de 
Pinksterdagen hebben we dat al gedaan. 
Nog een kleine verandering, op verzoek 
en na overleg in de kerkenraad hebben we 
besloten dat we voortaan de laatste psalm 
staande gaan zingen. We staan dus tijdens 
het zingen van de laatste psalm en de ze-
gen die daarna wordt uitgesproken.   
Bij al deze versoepelingen vragen we u om 

de afspraken die we met z’n allen hebben 
gemaakt in acht te blijven nemen. Dit be-
treft o.a. het zingen, de mondkapjes, de 
1,5 meter, maar ook het dragen van hoofd-
deksels door de dames en meisjes. We 
realiseren ons uiteraard dat het mogelijk 
is om zaken te vergeten als de dagelijkse 
en wekelijkse structuur van de kerkgang 
soms ontbreekt, toch wordt uw aandacht 
hiervoor op prijs gesteld. Ook is het bij het 
verlaten van het kerkgebouw prima om 
nog even na te praten over de preek, we 
verzoeken u echter om dat buiten te doen 
en de 1,5 meter daarbij in acht te nemen, 
zodat andere mensen ook  rustig en  vei-
lig  naar buiten kunnen lopen.  Als kerken-
raad zullen we proberen in deze zaken het 
goede voorbeeld te geven.

We zijn verheugd dat we op 27 juni weer 
een Avondmaalsdienst kunnen houden. 
Hoe we deze zondag precies invullen we-
ten we nog niet. Worden het meerdere 
diensten? Dat hangt af van de versoepelin-

afbeeldingen uit die tijd die suggereren 
dat de bisschop dan het stromende water 
goot over het hoofd van de kandidaat die 
in het water van de doopvont stond. Op die 
wijze werd hij/zij ondergedompeld. Het 
was de universele praktijk om de kandi-
daat driemaal met dat water te begieten of 
indien mogelijk onder te dompelen. Dit in 
samenhang met het gedoopt worden in de 
naam van de Vader en van de Zoon en van 
de Heilige Geest. Soms werd het gekop-
peld aan het belijden van het geloof door 

middel van vraag en antwoord: ‘Gelooft u 
in God de Almachtige Vader?’ Het antwoord 
van de dopeling was dan: ‘Ik geloof’. Dit 
antwoord werd gevolgd door de eerste on-
derdompeling; het proces werd herhaald 
voor de vragen over het geloof in de Zoon 
en de Heilige Geest. 
Een volgende keer meer o.a. over het ritu-
eel van het exorcisme.

Een hartelijk groet van de Zandlaan
fam. ds. W. Schinkelshoek 
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gen tegen die tijd.  Op de donderdag ervoor 
– 24 juni - willen we het Censura Morum en 
bezinning op het Heilig Avondmaal hou-
den.
Twee catechisanten hopen op 13 juni be-
lijdenis van het geloof af te leggen. Ons
past dankbaarheid aan de Heere dat Hij
doorgaat met Zijn werk tot opbouw van de 
gemeente. Dat het mag zijn tot eer van Zijn 
naam en zaligheid van onze zielen.

De kringen en verenigingen hebben dit 
seizoen inmiddels vrijwel allemaal hun 
laatste bijeenkomst gehad. Daarmee val-
len een groot aantal contactmomenten 
en doordeweekse bijeenkomsten, waar 
het Woord opengaat, weg. De gebeds-
kringen  op de zaterdagochtend en  door-
deweeks  gaan  wel door. Ook dit is een 
gelegenheid om onder het Woord te ko-
men, elkaar te ontmoeten en samen het 
aangezicht van de Heere te zoeken. En het 
voorrecht daarbij is, dat we ook weer in ons 
kerkgebouw bij elkaar kunnen komen.  

Bijbels beraad
Wellicht kent u het platform Bijbels Be-
raad.  Het Bijbels Beraad Man/Vrouw 
(BBMV) is in het leven geroepen om bij te 

dragen aan de Bijbelse bezinning over de 
verhouding van man en vrouw, huwelijk 
en seksualiteit ten behoeve van christe-
nen, kerken en gemeenten in Nederland. 
We kunnen allemaal zien en horen dat de 
urgentie van deze thematiek groter wordt, 
en daarom ook het belang om ons als ge-
meente en persoonlijk toe te rusten.  
We wijzen u op het boek ‘Liefde die boven 
alles uitgaat’ (ds. M. Klaassen en ds. P. de 
Vries). Ook is er een website: www.bijbels-
beraadmv.nl.  

Citaat
“Tot het geestelijk onderscheidingsvermo-
gen, dat in onze tijd een dringende eis is, 
behoort allereerst dat wij duidelijk inzien, 
dat de op gang gekomen ontwikkeling 
niet meer ongedaan is te maken. Wij zul-
len door deze periode van de geschiedenis 
heen moeten. Dat is een lot; maar ook een 
opdracht, die wij met wijsheid en moed 
hebben te vervullen. Daartoe behoort, dat 
wij weer aanknopen bij de oorspronkelijke 
inzet van deze tijd, maar zeer kritisch staan 
tegenover de verdere uitwerking ervan in 
het rationeel-technische levensbestel.”

Dr. W. Aalders

In een gebedssamenkomst voor kerkelijke leidinggevenden stelde een broeder de vraag: ‘Hoe komt 

het toch dat zo velen niet meer bidden? Komt het niet door ongeloof?’ Het antwoord was: ‘Zeker, maar 

dan rijst de vraag – wat is de oorzaak van dat ongeloof?’ Toen de discipelen de Heere Jezus vroegen: 

‘Waarom konden wij de duivelen niet uitdrijven?’ was Zijn antwoord: ‘Vanwege uw ongeloof’ (Mat. 

17:19-21). Hij ging verder en zei: ‘Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.’ Wanneer ons 

leven niet bestaat uit zelfverloochening, vasten en gebed, dan kan het geloof niet worden beleefd. 

Zijn we bereid afstand te doen van de wereld? Grijpen we de hemel aan? Als we leven in overeenstem-

ming met het vlees en niet met de Geest, dan zullen we niet meer bidden. Dan kunnen we alleen maar 

klagen. Toen we uit de samenkomst kwamen, zei een broeder tegen mij: ‘Daar ligt het hele probleem; 

we willen bidden in de Geest en tegelijk achter ons vlees aanlopen (Rom. 8:1). Maar dat is onmogelijk.’
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Pastoraat
Ziek zijn.

Ik lig reeds lang te wachten,

Te wachten… maar de ziekte neemt geen keer. 
Verstorven zijn mijn zuchten en mijn klachten, 
En ik zeg alleen: ’Wees mij genadig, Heer’.

Ik zou graag voor anderen willen leven,

Vooral voor hen, door mij het meest bemind. 
Dan waren zij van al die zorg ontheven,

Nu ben ik hulpbehoevend als een kind.

Ik lijk een vogel met geschonden vleugels, 

Die vliegensmoede van verzorging leeft.

Zo nam God uit mijn leven weg de teugels,

Die men zo graag in eigen handen heeft.

Ik worstel in mijn ziekte met Zijn wil,

Met Hem, die mij het leven heeft gegeven.

Ik weet: Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. 
Zijn genade en barmhartigheid maakt mij stil.
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Uit de gemeente

Hoe voorkomt satan dat wij bidden? Door ons te verleiden het gebed uit te stellen of dat we onze 

gebedstijd verkorten. Hij kan ervoor zorgen dat onze gedachten afdwalen of dat we bezet worden door 

allerlei afleidingen. Satan kan ons ook door ongeloof en wanhoop infecteren (Ez. 8:12; 9:9). Gelukkig 

de gebedsstrijder, die telkens weer zorgt dat hij zijn wapen vasthoudt en er gebruik van maakt.
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Roosters en Data

Diaconie

Vergader- en bijeenkomstenrooster

3 juni   Aannemingsavond belijdeniscatechisanten
5 juni Gebedskring
17 juni     Gemeenteavond door mw. P.K. Oudijn  

(Van het jaarthema ‘De wereldkerk’ staat dan het vierde thema 
‘De plaatselijke kerk’ centraal) 

19 juni       Gebedskring
24 juni       Censura Morum en bezinning op het Heilig Avondmaal

Opbrengst collecten april
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Vrijdag  2 april 
Zondag 4 april MAF, comité de Bruijn 
Maandag 5 april 
Zondag 11 april  Evangelisatiewerk 
Zondag 18 april 
Zondag 25 april 

Per bank ontvingen we in april, behalve via de website, de volgende collectegelden:
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  
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Collectebestemmingen
Op zondag 6 juni wordt er gecollecteerd 
voor diaconale projecten in Malawi, on-
dersteund door de Generale Diaconale 
Commissie van de landelijke Hersteld 
Hervormde Kerk. Malawi is een land dat 
de afgelopen jaren geteisterd werd door 
overstromingen en honger. Al lange tijd 
ondersteunt de generale diaconale com-
missie projecten van de Reformed Presby-
terian Church (RPC) in Malawi. De opbrengst 
van deze collecte is bestemd voor het jaar-
lijks uitdelen van voedsel aan gemeen-
teleden en voor landbouwprojecten. Een 
korte toelichting op de laatstgenoemde 
projecten: met het oog op de lange termijn 
probeert de generale diaconale commissie 
sinds 2018/2019 in samenwerking met de 
RPC de landbouwmethoden structureel te 
verbeteren. Daartoe ondersteunt zij pro-
jecten voor de verbouw van zoete aardap-
pelen en maïs.
Op zondag 13 juni is de diaconale collecte 
bestemd voor Open Doors. In november 
afgelopen jaar vertelde Martijn de Groot 
op een gemeenteavond iets van het in-
drukwekkende werk dat Open Doors we-
reldwijd doet: het steunen van christenen 
wereldwijd die om hun geloof worden 
vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt 
Bijbels en christelijke lectuur naar landen 
die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft 
Open Doors training en verleent de organi-
satie praktische hulp, zoals traumazorg en 
noodhulp.
De diaconale collecte van 20 juni is bestemd 
voor het landelijk fonds noodlijdende ge-
meenten en personen. Door middel van 
dit fonds helpen gemeenten op financieel 
gebied elkaar zodat geld(gebrek) geen 
belemmering hoeft te zijn voor een goede 

voortgang van de Woordverkondiging en 
het gemeenteleven. In het bijzonder zijn 
het de kleine(re) gemeenten die door het 
fonds geholpen worden. Maar er zijn ook 
gemeenten die onverwachts of vanwege 
bijzondere omstandigheden financiële 
hulp nodig hebben. Deze gemeenten kun-
nen, onder voorwaarden, ondersteuning 
uit het noodfonds krijgen om de moeilijke 
periode te kunnen overbruggen.
Daarnaast kan het fonds ondersteuning 
bieden ter stimulering van het beroepings-
werk. De bijdrage vanuit het stimulerings-
fonds is in principe voor een periode van 
vijf jaar. Gedurende de ondersteuningspe-
riode wordt de stimuleringsbijdrage elk 
jaar met 20% afgebouwd. In de afgelopen 
jaren zijn op deze wijze veel gemeenten 
geholpen die nu in staat zijn om zelfstan-
ding de predikantsplaats financieel in 
stand te houden. Naast het nood- en stimu-
leringsfonds aan gemeenten is de collec-
teopbrengst ook bestemd voor financiële 
ondersteuning van predikanten. Ook voor 
dit jaar hopen en rekenen we, ondanks de 
bijzondere omstandigheden, opnieuw op 
uw steun om dit werk mogelijk te maken! 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw meele-
ven en uw gaven.
Op zondag 27 juni hopen we als gemeente 
weer het Heilig Avondmaal te vieren. Deze 
zondag is de diaconale collecte bestemd 
voor het werk dat de familie de Bruijn van-
uit onze gemeente voor MAF in Papoea-In-
donesië hoopt te gaan doen.

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 blij-
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ven zetten. Laten we ook nu van onze over-
vloed rijk blijven geven voor God en onze 
naaste!

Inzage jaarcijfers diaconie 2020
De jaarcijfers van de diaconie over 2020 lig-
gen van 14 t/m 18 juni ter inzage in de kerk. 
U hebt dan gelegenheid om de jaarcijfers 
in te zien en vragen te stellen. Mocht u hier 
belangstelling voor
hebben, neemt u dan contact op met de 
penningmeester van de diaconie (pen-
ningmeesterdiaconie@hhgede.nl) om een 
afspraak te maken voor inzage.

Collectes via de bank
Naar aanleiding van vragen met betrek-
king tot de collectes die via de bank wor-
den overgemaakt en hoe deze bedragen 
verwerkt worden willen wij onze handels-
wijze onder uw aandacht brengen.
- Als u een bedrag overmaakt met de om-

schrijving “collectes mei” wordt dit be-
drag evenredig verdeelt over al de diaco-
nale collectes van die maand.

- Als er een bedrag de omschrijving “col-
lecte afgelopen zondag”, “collecte voor
noodhulp en rampenfonds”, “collecte
zondag 31/1”, “collecte wekelijks” of
iets dergelijks heeft, waarbij duidelijk is

voor welke collecte het bestemd is, is dit 
bedrag bestemd voor die specifieke col-
lecte.

- Als er een bedrag met omschrijving “col-
lectes” of zonder omschrijving wordt
overgemaakt, wordt dit als algemene di-
aconale collecte beschouwd en in de Quo 
Vadis vermeld.

- Als er een bedrag met de omschrijving
“gift” wordt overgemaakt, wordt dit als
gift voor de diaconie beschouwd en niet
in de Quo Vadis vermeld.

Als u dus een bedrag wilt overmaken voor 
een specifieke collecte of een bedrag wil 
verdelen over meerdere collectes, wilt u dit 
dan duidelijk aangeven in de omschrijving?

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

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

Laten wij nooit vergeten dat het voor ons onmogelijk is de een of andere mens te overtuigen van zijn 

zonde. Konden wij ons bij al ons preken en al onze zielzorg toch maar voortdurend verlaten op de Hei-

lige Geest, zodat Hij door ons werkt. Dan zouden wij er ook zeker van moeten zijn, dat wij zó tegenover 

God staan, dat de Heilige Geest Zijn werk door ons kan doen. Terwijl wij niet in staat zijn de mensen van 

hun zonde te overtuigen, terwijl ons dit volstrekt onmogelijk is, mogen wij God danken dat de Heilige 

Geest het wèl kan. Als wij ons meer ter beschikking zouden stellen van de Heilige Geest, zodat Hij ons 

naar Zijn wil kan gebruiken, als wij ons op de Heilige Geest zouden verlaten, opdat Hij door ons de 

mensen van hun zonde overtuigt, en als wij er meer op bedacht zouden zijn, zó tegenover God te staan 

dat de Heilige Geest door ons kan werken, zouden wij veel meer zondebesef zien dan nu.
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Kerkvoogdij
Opbrengst collecten april
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Vrijdag  2 april € 
Vrijdag  2 april Kerk en pastorie € 
Zondag 4 april Opleiding predikanten € 
Zondag 4 april Kerk en pastorie € 
Maandag  5 april Opleiding predikanten € 
Maandag 5 april Kerk en pastorie € 
Zondag 11 april € 
Zondag 11 april  Kerk en pastorie € 
Zondag 18 april € 
Zondag 18 april  Kerk en pastorie € 
Zondag 25 april € 
Zondag 25 april  Kerk en pastorie € 

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

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in april € 42,50 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
Via kerkvoogd van Leeuwen ontvingen we over april 1x € 50,00.
Verder ontvingen we in april 1x € 217,97 en 1x € 696,67 voor oude metalen.
Alles met algemene bestemming.

Collectes via de bank 
Naar aanleiding van vragen met betrek-
king tot de collectes die via de bank wor-
den overgemaakt en hoe deze bedragen 
verwerkt worden, willen wij onze handels-
wijze onder uw aandacht brengen. 

We baseren ons op de omschrijving die u 
meegeeft bij de betaling. 
Als u een bedrag overmaakt met in de om-
schrijving “collecte” en een specifieke be-
stemming, bijvoorbeeld “kerk en pastorie” 
of “uitzendingen”, dan wordt dit bedrag als 
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Activiteitencommissie

collectegeld aan de betreffende bestem-
ming toegewezen. 
Als u een bedrag overmaakt met in de 
omschrijving “collecte” en een specifieke 
maand of datum, bijvoorbeeld “collecten 
mei”, dan wordt dit bedrag evenredig ver-
deeld over de 2e  en 3e  collectes van die 
dag of maand. 
Als u een bedrag overmaakt met in de om-
schrijving “collecte” zonder een specifieke 
bestemming, maand of datum, dan wordt 
het als algemene kerkvoogdij-collecte be-
schouwd. 
Als u een bedrag overmaakt zonder “col-
lecte” in de omschrijving, dan wordt dit 
niet als collectegeld beschouwd, maar als 
een gift/vrijwillige bijdrage. Ook hier kan 

een specifieke bestemming aan gegeven 
worden. Deze inkomsten worden niet 
maandelijks in de kerkbode vermeld; de 
collectegelden wel.
Als u dus een bedrag wilt overmaken voor 
een specifieke collecte, of een bedrag zelf 
wilt verdelen over meerdere collectes, dan 
verzoeken we u dit duidelijk aan te geven 
in de omschrijving.

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.  

Gemeentedag 2021 
Op zaterdag 10 juli staat de gemeentedag 
gepland. Deze gemeentedag zal bestaan 
uit verschillende onderdelen die geschikt 
zijn voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Dit is zo opgezet om de groepsgrootte 
enigszins te beperken. De volgende acti-
viteiten staan op het programma: Voor de 
jongeren wordt een sportactiviteit geor-
ganiseerd, gezinnen met kinderen kunnen 
spelletjes doen en er is een springkussen 
aanwezig. U kunt uw auto laten wassen 
(of meehelpen met het wassen van auto’s). 
Tenslotte wordt er een dienstenveiling ge-

houden waarbij mensen aanwezig kunnen 
zijn die niet in staat zijn om deel te nemen 
aan sport en spel. Tijdens alle activiteiten 
zal er de mogelijkheid zijn om een broodje 
hamburger te nuttigen.
Voor iedereen is een mogelijkheid om deel 
te nemen! Mocht u niet aanwezig kunnen 
zijn op 10 juli, kunt u altijd een dienst opge-
ven voor de dienstenveiling en zo toch be-
trokken zijn bij de gemeentedag. Verdere 
informatie over de activiteiten volgt naar 
mate 10 juli meer in zicht komt.

Een beetje van het Woord en een beetje gebed betekent de dood voor het geestelijk leven. Veel van het 

Woord en een beetje gebed levert een ziekelijk bestaan op. Veel gebed en een beetje van het Woord 

geeft meer leven, maar het is niet stevig genoeg. Iedere dag volle aandacht aan het Woord en aan het 

gebed geeft een gezond en krachtig leven.
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Zending en Evangelisatie

Evangelisatie Ede Centrum
Zaterdag 15 mei waren we op het Bevrij-
dingsplein in Ede. We zijn de dag begon-
nen met het lezen van Hebreeën 2, het zien 
op Jezus, waarin vooral het laatste vers 
zo aanspreekt: “doordat Hij zelf verzocht 

is geweest degene die verzocht wordt te 
hulp wil komen”. Wat hebben we dan een 
waardevolle boodschap te brengen aan 
degenen die in het donker wandelen. 

In de ochtend waren er weinig gesprekken 
en ging het wat moeizaam. Tussen de mid-
dag was er gebed of God de banden van 
duisternis weg wilde nemen en we meer 
openheid in de gesprekken mochten gaan 
merken. Na het eten kwamen er 5 jongens 
van rond de 17 jaar aan de kraam, de één 
wilde een Bijbel voor zijn moeder mee-
nemen en een ander wilde er één om zijn 
vrienden uit voor te lezen. Direct hierna 
weer een jongen van 10 jaar met 2 vrien-
den stappen op me af: “Wanneer ben je 
gaan geloven”, vroegen ze me.  Een mooi 
gesprek volgde, waarin hij vertelde dat zijn 
ouders niet geloven, maar zijn opa en oma 
wel een Bijbel hebben. Hij zei: “En ik geloof 
wel.” Hij wilde ook een Bijbel meenemen 
voor zijn moeder.
Het was een bijzondere dag met tegenstel-
lingen. Het was druk op straat, we onder-
vonden vaak ook vijandschap tussendoor. 
Toch denken we vooral ook aan de mooie 
ontmoetingen met broeders en zusters, er 
zijn z’n 20 Bijbels weggegeven, in meer-
dere talen. Bijzonder om te zien hoe God 
door de harten van kinderen de ouders wil 
bereiken. Ik kreeg de vraag: “Is de Bijbel 
ook voor kinderen? NATUURLIJK! Het is Jezus 
Zelf die het zegt: “Laat de kinderen tot Mij 
komen”. 
Wat was het heerlijk om dit samen te doen. 
Je mag bemerken dat als je niet ophoudt 
goed te spreken over Hem, je dan ook gaat 
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Verenigingen en Kringen

Belijdeniscatechese
Het is het afgelopen jaar een lastig jaar ge-
weest om belijdeniscatechese te geven en 
te volgen. Veel lessen zijn gegeven d.m.v. 
Microsoft Teams, een softwarepakket dat 
door miljoenen mensen wereldwijd ge-
bruikt wordt. De laatste weken konden we 
elkaar gelukkig weer fysiek ontmoeten en 
ook het gesprek weer met elkaar aangaan. 
Want dat is en blijft een gebrek van digitaal 
lesgeven en vergaderen, het is maar twee-
dimensionaal. Terwijl de werkelijkheid 
waarin we leven toch op z’n minst driedi-
mensionaal is. Enkelen willen daarom ook 
volgend jaar terugkomen en de lessen nog 
een keer volgen. Twee jongeren hopen na 
toelating door de kerkenraad belijdenis 
van het geloof af te leggen: 

Willemien van Leeuwen; zij is student 
Verpleegkunde aan de CHE (Christelijke 
Hogeschool Ede) en gaat binnenkort (13 
oktober) trouwen met Pieter Grinwis. Zij 
hebben een huis in Ede gekocht.      

Sharon Wiskerke is student plantenweten-
schappen aan de WUR (Wageningen Uni-
versiteit en Research) komt uit Goes - Zee-
land en woont in Bennekom.   

Oproep aan de catechisanten
Als je nog een boekje van ‘Leren om te le-
ven’ hebt van het afgelopen seizoen, wil je 
het dan op de balie van de keuken leggen? 
Dan kunnen we het een volgend jaar weer 
gebruiken. Bij voorbaat dank.   

zien wat een goede God we hebben en dat 
Hij trouw is in wat Hij doet.

Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders 

gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en 
getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen 
die God betreffen, om de zonden van het 
volk te verzoenen. (Hebr. 2.17)

Bent u bereid om in geloof te vertrouwen op de belofte dat u de Geest van Christus zult ontvangen, 

op het Woord en de liefde van Jezus? Ik weet zeker, dat er vele gelovigen zijn die worstelen om te 

ontdekken wat hun ontbreekt, die zich misschien van ganser harte en ten volle aan Jezus hebben 

overgegeven, die Hem liefhebben, die zich willen vernederen in het stof. Maar dit is wat hun ontbreekt. 

Zij hebben nooit geleerd eenvoudigweg te zeggen: ‘Hij heeft het beloofd en Hij zal het doen’. Laat mij, 

ter bemoediging, dit eraan toevoegen: Wanneer u een belofte van God krijgt, staat deze gelijk met een 

vervulling. Een belofte brengt u in rechtstreeks contact met God. Maar geef Hem eer door op de belofte 

te vertrouwen en Hem te gehoorzamen. En mocht u enige voorbereiding nodig hebben, God weet 

ervan. En wanneer er iets is dat nog voor u duidelijk moet worden gemaakt, Hij zal het doen als u erop 

rekent dat Hij het zal doen.

Andrew Murray
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Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,  
Ken jij het verhaal van Noach? Vast wel! No-
ach bouwde een hele grote boot omdat de 
Heere dat tegen hem gezegd had. Hij ge-
hoorzaamde God en weet je wat nu zo mooi 
is? Na de zondvloed zegende God Noach en 
zijn zonen en Hij sloot een verbond. Hierin 
beloofde God dat Hij nooit meer een vloed 
zou geven om de aarde te verwoesten. Elke 
keer als we een regenboog zien mogen 
we eraan denken dat de Heere dit beloofd 

heeft. Want elke keer als er een regenboog 
in de lucht staat dan denkt de Heere zelf 
ook aan dit verbond. Hier gaat vandaag de 
puzzel en de kleurplaat ook over, kun jij de 
woordzoeker oplossen? De oplossing mag 
je sturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of 
naar Valkestein 917, 6714 BG in Ede en lees 
het verhaal over Noach maar eens door of 
laat het voorlezen.  

Groetjes, Simone
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Verhaal
Kleurplaat

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

Uit het hoofd leren
Arthur rende naar de auto van zijn opa en 
riep: ‘Opa, raad eens wat ik gedaan heb?’ 
‘Zeg het eens,’ zei opa. Opa was nog maar 
net uit de auto gestapt of Arthur en zijn 
broers stonden al om hem heen. ‘Ik heb één 
van uw lievelingsgedeelten uit de Bijbel uit 
mijn hoofd geleerd. Ik moest de tekst op de 
zondagsschool opzeggen.’ Arthur was dui-
delijk trots op zichzelf. ‘Welke tekst is het?’ 
vroeg opa. 
‘1 Johannes 4’, antwoordde Arthur. ‘Dat 
is een mooi gedeelte,’ zei opa. ‘Daar ben 
ik blij om, jongen. Ik hoop dat de Heilige 
Geest het hoofdstuk in je hart zal schrij-
ven. Dat zal je voor altijd vreugde schen-
ken.’ Arthur rende snel weg en klom in de 
boomhut, die in de achtertuin stond. Daar 
zaten zijn broers Andrew en Jerry ook al. 
Opa volgde langzamer en ging op een stoel 
zitten. De stoel stond in de schaduw van de 
boom. Arthur dacht dat opa naar binnen 
was gegaan om met zijn moeder te praten. 
Hij wist niet dat opa alles kon horen wat er 
gezegd werd. ‘Jij daar! Wie heeft gezegd 
dat je naar boven mocht komen?’ Dat was 
de stem van Arthur. ‘Jij bent te klein. De 
hut is alleen voor de grote kinderen.’ ‘Ik 
ben groot!’ drong zijn broer Andrew aan. 
‘Jerry, ik dacht dat je gezegd had dat de hut 
alleen van ons tweeën was. Je zei dat het 
een geheime schuilplaats was.’ ‘Ha!’ riep 

Andrew. ‘Zo geheim is hij anders niet!’ ‘Ga 
naar beneden. Je mag hier niet komen!’ 
riep Arthur. ‘Nee, dat doe ik niet!’ ‘Ga weg!’ 
herhaalde Arthur. ‘Ik ga het tegen mama 
zeggen!’ dreigde Jerry. Arthur luisterde 
niet naar hem. Hij probeerde Andrew weg 
te duwen. Onmiddellijk gaf Andrew hem 
een stomp in zijn buik. Toen hoorden ze 
de stem van opa. ‘Arthur, kom hier.’ Arthur 
werd bang maar hij probeerde het niet te 
laten merken. ‘Je komt niet meer terug in 
de hut, hoor je,’ fluisterde hij zijn broertje 
boos in het oor. Met tegenzin klom hij langs 
de touwladder en liep naar opa. Opa legde 
zijn hand op Arthurs schouder en vroeg 
hem om het hoofdstuk op te zeggen dat hij 
uit zijn hoofd had geleerd. Verbaasd keek 
Arthur opa aan. Misschien had opa de ruzie 
helemaal niet gehoord. Hij ademde diep 
en begon de verzen op te ratelen. Hij keek 
naar opa voor bevestiging. De oude man 
hield zijn hand omhoog. ‘Langzamer. Denk 
altijd na bij wat je opzegt. Begin maar op-
nieuw’. Arthur sprak langzamer. Hij zag hoe 
opa knikte en begon na te denken over wat 
hij aan het opzeggen was. Toen hij bij vers 
zeven en acht kwam, kreeg hij door waar-
om opa hem gevraagd had het hoofdstuk 
op te zeggen. ‘Geliefden! Laat ons elkander 
liefhebben, want de liefde is uit God; en 
een ieder, die liefheeft, is uit God geboren 
en kent God. Die niet liefheeft, die heeft 
God niet gekend; want God is liefde.’ Arthur 
keek naar de grond en schopte wat mod-
der weg. Bij de laatste twee verzen voelde 
hij zijn geweten branden. ‘Indien iemand 
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Overige berichten

zegt: Ik heb God lief; en zijn broeder haat, 
die is een leugenaar; want die zijn broe-
der niet liefheeft, die hij gezien heeft, hoe 
kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien 
heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, 
namelijk dat die God liefheeft, ook zijn 
broeder liefhebbe.’  ‘Mijn lieve jongen,’ zei 
opa, ‘merk je nu het verschil tussen weten 
met je hoofd en weten met je hart? Het is 
best makkelijk om een hoofdstuk over de 
liefde uit je hoofd te leren, maar we heb-
ben Gods genade nodig om het in ons hart 
te prenten. Weten met je hoofd is niet ge-
noeg, Arthur. Dan blijven we gewoon zon-

digen. Je hebt dit hoofdstuk uit je hoofd 
geleerd en toch maakte je ruzie met je 
broer. Als de Heere in iemands hart werkt 
kun je dat zien in zijn leven, net zoals aan 
een fruitboom vruchten komen. Het is goed 
om bijbelteksten uit je hoofd te leren, maar 
vraag de Heere of Hij je helpt om er ook 
naar te leven. Dan laat je leven zien wat je 
geleerd hebt. Arthur was diep onder de in-
druk van de liefdevolle vermaning van opa.

Vraag: Bijbelteksten uit je hoofd leren is 
erg goed, maar wat is beter? 
Bijbellezen: 1 Johannes 3 : 13 - 24

Rijd niet te hard!
Van buurtbewoners hebben wij een 
klacht ontvangen dat er in de Geerstraat 
(dat is de straat achter het 
kerkgebouw, bij de fietsenstalling) 
regelmatig te hard wordt gereden op 
zondag (door kerkgangers). In deze straat 
geldt een snelheidslimiet van 30 km/u. 
Laten wij ons daar als christenen met 
onze voorbeeldfunctie dan ook aan 
houden.
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Voor u gelezen

Waarschuwing aan de kerken.

We leven in een eeuw van bijzondere 
godsdienstige gevaren. Ik ben er zeker van 
dat het advies dat ik wil geven, ernstige op-
merkzaamheid verdient.

(1.) In de eerste plaats, laat ons niet verrast 
zijn ten opzichte vvan het opkomen en het 
voortgaan van valse leringen. Dit is zo oud 
als de oude apostelen. Het begon voor zij 
stierven. Zij voorzegden dat dit zou zijn tot 
aan het einde der wereld. Het is wijselijk van 
God beschikt om te onderzoeken of wij ware 
genade en werkelijk zaligmakend geloof be-
zitten. Indien er zulke dingen niet waren als 
valse leringen en ketterijen op aarde, ik zou 
gaan denken dat de Bijbel niet waar was.

(2.) In de tweede plaats, laten wij ons wa-
penen om de valse leringen tegen te staan, 
opdat we niet vervoerd worden door een 
religie van mode en vormen, en een slecht 
voorbeeld. Laat ons niet wijken vanwege 
alles dat rondom ons is, hoog en laag, rijk 
en arm, die er door vervoerd worden. Laat 
ons de valse leringen tegenstaan en ern-
stig handhaven het geloof, dat eenmaal 
de heiligen overgeleverd is. Laat ons niet 
beschaamd zijn om te verdedigen en vast 
te staan in de waarheid van Gods Woord. 
Een dief heeft graag honden die niet blaf-
fen en een wachter die geen alarm geeft bij 
gevaar. De duivel is een dief en een rover. 
Indien we zwijgen, en de valse leringen 
niet tegenstaan, zo behagen wij hem, maar 
mishagen God.

(3.) Vervolgens, laat ons het oude gerefor-
meerde principe van de kerk bewaren en 
deze onbeschadigd overleveren aan onze 
kinderen en kleinkinderen. Laat ons niet luis-
teren naar het zoet gefluit van de vogelaar. 
De kerk is het waard om voor haar te strij-
den, ze heeft zulke goede diensten gedaan 
in voorbijgaande dagen. En ze mag het nóg 
doen. Moge God ons bewaren voor papisme, 
on- en bijgeloof. Voor liturgie en rationalis-
me. En laat ons onze belijdenis vasthouden. 
Want Die het beloofd heeft, is getrouw.

(4.) Ten laatste, laat ons ernstig werk maken 
van onze persoonlijke zaligheid opdat we 
leren zoeken, weten en gevoelen voor ons 
zelf gered te zijn. De dag van tegenstellin-
gen is altijd een dag van geestelijk gevaar. 
Mensen zijn geneigd om rechtzinnigheid te 
verwarren met bekering en te fantaseren 
dat zij ten hemel gaan, als zij weten hoe de 
dwaalleraren te antwoorden. Doch alleen 
ijver zonder kennis en alleen hoofdkennis 
van ons protestants geloof kan ons niet za-
ligen. Laten wij dat nooit vergeten. Laten 
we niet rusten, voordat wij voelen dat het 
bloed van Christus op ons geweten is ge-
sprengd en wij het getuigenis van de Geest 
in ons hebben, dat wij wedergeboren zijn. 
Dit is de werkelijke en waarachtige gods-
dienst; dat zal nooit tekortschieten. Het is 
het bezit van genade in het hart, en niet de 
verstandelijke kennis, dat de ziel zaligt.’

J.C. Ryle
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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).

‘Zoals er maar één soort menselijkheid bestaat, zo is er ook maar één soort heiligheid – de heiligheid 

van Jezus. En Zijn heiligheid wordt mij geschonken. God brengt de heiligheid van Zijn Zoon in mij over 

en ik behoor tot een nieuwe geestelijke orde’

Oswald Chambers
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Gedicht

Uw Geest

Uw Geest waait door mij heen,
zo wordt mijn ziel weer schoon,

mijn ‘ik’ moet van de troon,
dat kan Uw Geest alleen!

Uw Geest werkt door mij heen,
werkt daag’lijks ongestoord
en voedt mij uit Uw Woord,
waaraan ik kracht ontleen.

Uw Geest spreekt door mij heen,
vervult mijn hart en mond
met woorden die U zond,
want zelf heb ik er geen.

Joke van Sliedregt
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Lorentzstraat 2c
6716 AD Ede
info@probinede.nl
www.probinede.nl
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Bezoek onze website www. kapsalonwidybyeverline.nl. 
Online afspreken via de website ook mogelijk.

Kapsalon Widy - najaar 2014.indd   1 14-10-14 (week42)   11:51

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

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

Lindelaan 1 | 6721 VB Bennekom
Tel. 0318-414487

Waarom Hartman Tweewielers?

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

De Dijk 30
3911 SN  Rhenen (Achterberg)

0318 - 526641
 

info@phvanderleer.nl
www.phvanderleer.nl

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

  Voor een waardige
en stijlvolle begrafenis

06 - 46376232

CHRISTELIJKE BEGRAFENISONDERNEMING

Persoonlijk en betrokken

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



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

WEBSHOP: 
www.elektrohandelsprijzen.nl

BEZOEKADRES: 
Fokkerstraat 7 
3905KV Veenendaal 
Contactpersoon: Rien Kortenhoff

ÓÓK VOOR PARTICULIEREN!

www.ith.nl

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

T: 0318 - 57 12 64 • E: info@ith.nl 

Totaalinstallateur

Installatietechniek

Elektrotechniek

Service & Onderhoud

Advies & Ontwerp

Planckstraat 2 - Veenendaal 
www.autobedrijf-valkenburg.nl

 0318-522 964

Verkoop nieuw & gebruikt

Onderhoud & reparatie

APK keuring

Bovag Garage

Nat. Autopas

Quo Vadis

Kerkbode - Jaargang 17 - nummer 1 - Januari 2020

Quo Vadis
Quo Vadis

Quo Vadis


