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Meditatie

‘Keer om’, zegt de bruid. Het is duidelijk dat 
degene die zij terugroept, niet aanwezig is. 
Maar toch is Hij aanwezig geweest en zelfs 
nog niet zo lang geleden. Immers, Hij lijkt 
teruggeroepen te worden, terwijl Hij bezig 
is weg te gaan. Het snelle terugroepen wijst 
op de grote liefde van de één en de bemin-
nelijkheid van de ander.
Wie zijn deze minnaars van de liefde? Wie 
zijn deze onvermoeibare volgelingen van 
het minnekozen? Eén van hen wordt ach-
terna gezeten en de ander wordt voortge-
stuwd door een rusteloze passie. Op mij rust 
nu de taak om, zoals ik heb beloofd, deze 
tekst op het Woord en de ziel te betrekken. 
Maar ik erken dat ik daarbij de hulp van het 
Woord zelf nodig heb, om enigszins tot een 
gepaste uitleg te komen.
Het had zeker niet misstaan als deze preek 
door een echte deskundige gehouden zou 
zijn, door iemand die meer verstand heeft 
van de heilige en mysterieuze liefde. Maar 
ik mag mij niet onttrekken aan mijn plicht 
en al helemaal niet aan jullie verzoeken. Ik 
zie het gevaar voor mij en ik zoek geen dek-
king, want jullie dringen aan. Kortom, jullie 
dwingen mij om me te begeven in kwesties 
die te verheven en te wonderlijk voor mij 
zijn. [Bernhardus was monnik!]

O, ik ben bang dat ik straks te horen zal krij-

gen: ‘Waarom vertel je over mijn lieflijkheid 
en neem je mijn geheimenis in de mond?’ 
Luister dus naar mij als naar iemand die er-
voor terugschrikt om te spreken, maar toch 
niet kan zwijgen. Misschien dat deze vrees 
van mij als een verontschuldiging kan die-
nen voor dit waagstuk. Maar meer nog wordt 
mijn durf gerechtvaardigd doordat jullie 
geestelijk worden opgebouwd, wanneer 
mijn opzet slaagt. En wellicht worden deze 
tranen van mij evenzeer gezien.
‘Keer om,’ zegt zij. Goed. Hij is weggegaan en 
wordt teruggeroepen.  Wie kan voor mij het 
geheim van deze veranderlijkheid oplossen? 
Wie kan aan mij op een gepaste manier het 
gaan en terugkeren van het Woord uitleg-
gen? Bedient de Bruidegom zich van veran-
derlijkheid? Hoe kan Hij, die alles vervult, 
ergens vandaan komen en vervolgens weer 
ergens heen gaan? Hoe is het bovenal moge-
lijk dat Hij die Geest is, in zijn bewegingsvrij-
heid beperkt is? Of schrijven we uiteindelijk 
toch een vorm van beweging toe aan God? 
Maar Hij is toch stellig onveranderlijk.

Wie in staat is het te begrijpen, moet het 
maar begrijpen. Ik wil echter bij de uitleg 
van de heilige en mystieke tekst behoed-
zaam en ongekunsteld te werk gaan. Laten 
we ons houden aan het karakter van de 
Schrift, die door onze woorden spreekt van 

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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de wijsheid die in het geheim verborgen 
ligt. Zij brengt God binnen in ons gevoel, 
door in beelden van Hem te spreken. Door 
middel van bekende vergelijkingen, afkom-
stig uit de wereld van de zintuigen, geeft zij 
aan de zielen van mensen - als het ware in 
bekers van goedkoop materiaal - te drinken 
wat kostbaar is: de onbekende en onzicht-
bare wereld van God. Laten ook wij dus de 
stijl van de zuivere Schrift volgen en laten 
we zeggen dat het Woord van God, God zelf, 
de Bruidegom van de ziel, al naar gelang Hij 
wil, tot de ziel komt en haar weer verlaat.

We moeten daarbij wel beseffen dat deze 
dingen gebeuren in het gevoel van de ziel 
en niet door een beweging van het Woord. 
Als zij bijvoorbeeld de genade ervaart, er-
kent zij de aanwezigheid van het Woord, 
maar als zij de genade niet ervaart, beklaagt 
zij zich over de afwezigheid van het Woord. 
Dan zoekt zij opnieuw diens aanwezigheid, 

terwijl ze zegt met de woorden van de pro-
feet: ‘Mijn aangezicht heeft u gezocht. Uw 
aangezicht wil ik zoeken, Heere.’ Waarom 
zou ze niet zoeken? Want zolang de liefde-
volle Bruidegom van haar is weggenomen, 
zal zij naar niets anders willen verlangen, 
wat zeg ik, aan niets anders kunnen denken. 
Er rest haar dus niets anders dan de afwezi-
ge met inspanning te zoeken en Hem terug 
te roepen. Zo wordt het Woord dus terugge-
roepen: teruggeroepen door het verlangen 
van de ziel. Maar het gaat dan wel om een 
ziel die Hij eerst zijn lieflijkheid heeft doen 
kennen. Is het verlangen dan geen stem? 
Zeker, een krachtige. Tenslotte ‘heeft God’, 
zegt de Schrift, ‘het verlangen van de armen 
verhoord.’ Dus terwijl het Woord weggaat, 
is daar intussen die ene aanhoudende stem 
van de ziel, haar aanhoudende verlangen. 
Dat ene aanhoudende ‘Keer om’ weerklinkt, 
totdat Hij komt.

Wordt vervolgd

Dit is het eerste gedeelte van een preek van Bernhardus van Clairveaux. Bernhardus heeft geleefd 
van 1090 t/m 1153. Hij was een Franse abt en een belangrijke promotor van de kloosterorde 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. Bernhardus is een man geweest van 
het woord en hij heeft 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!   

Citaat van Joh. Calvijn uit Institutie II, XVI, 1. 
In dit citaat van Joh. Calvijn een stukje van Bernhardus van Clairvaux uit een Hooglied-
preek (nummer 15):  
‘En vermeldenswaardig is de opmerking van Bernardus, dat de naam Jezus niet alleen licht, 
maar ook spijs is, zonder welke elke spijs der ziel droog is; dat hij zout is, zonder welks bijvoe-
ging al wat voorgezet wordt smakeloos is; eindelijk, dat hij is honing in de mond, muziek in het 
oor, juichtoon in het hart en tevens medicijn; en dat al wat geredeneerd wordt dwaasheid is, 
tenzij wanneer deze Naam daarbij gehoord wordt.’ 
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Kerkdiensten

2 mei 9.00 uur Ds. W. Pieters (Elspeet)
18.30 uur Ds. J.A. Kloosterman (Lunteren) 
1e collecte Fonds noodlijdende gemeenten en personen
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

9 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek(Uitz.dienst fam. de Bruijn)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte MAF/fam. de Bruijn
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

13 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
Hemelvaartsdag 1e collecte Kimon (Jedidja)

2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie 

16 mei 10.00 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

23 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
1e Pinksterdag 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1e collecte Zending HHK
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

24 mei 10.00 uur Ds. G.K. Terreehorst (Apeldoorn) 
2e Pinksterdag 1e collecte Zending HHK

2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie 
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Uit de pastorie

Gezag in de kerk en gezag rondom de kerk
In deze coronacrisis merken we dat de ver-
houding tussen de kerk en de overheid on-
der spanning staat. En dat is uiteraard niet 
nieuw. De bekende ds. Wilhelmus à Brakel, 
een predikant uit de Gereformeerde (Her-
vormde ) kerk, schrijver van de Redelijke 
Godsdienst, heeft hier over geschreven. 
Ook het blad Theologia Reformata (1-
2021) heeft aandacht besteed aan deze 
verhouding. Net als nu was ook in de tijd 
van ds. W. à Brakel over die verhouding 
verschil van mening en soms een botsing. 
Want hoe sta je als kerk tegenover de over-
heid en overheid tegenover de kerk?     

Iedereen staat onder de overheid
Als eerste zegt ds. W. à Brakel (I.29.16 e.v.) 
dat alle leden van de kerk, als mensen, 
onder de overheid staan. Daar koppelt hij 
de vraag aan vast, heeft de overheid dan 
helemaal niets over de kerk te zeggen? 
En waaruit bestaat die mogelijke zeggen-
schap dan? Voordat hij hier een antwoord 
opgeeft zegt hij vooraf: Alle kerkelijke 
personen, predikanten, ouderlingen en 
diakenen, staan als gewone burgers on-
der de overheid. Maar dan alleen in zaken 
als gewone burgers en niet m.b.t. zaken 

in de kerk. M.b.t. kerkelijke zaken staan 
zij onder kerkelijk opzicht, zoals kerken-
raden, classes en synoden, en tenslotte 
onder de enige Koning van de kerk, Jezus 
Christus.  

Een tweede opmerking van hem is, als 
kerkmensen m.b.t. de burgerlijke wetten, 
die alle onderdanen raken, verkeerd han-
delen, dan mogen en moeten zij, afhan-
kelijk van de mate van hun overtreding, 
gestraft worden.   

Een derde opmerking van hem is dat ook 
kerkmensen, net als alle andere burgers 
hetzelfde recht van verdediging hebben, 
maar als ze beschuldigd worden mag er 
tegen hen geprocedeerd worden. 

Een vierde opmerking is, dat kerkmensen 
en de hele gemeente schuldig is in het ge-
weten met hart en daden de overheden, 
ieder in zijn rang, te eren en te gehoorza-
men, niet uit dwang, maar in welwillend-
heid. Waarom? Uit liefde tot God. Want de 
overheid is een afstraling van de majesteit 
van God en dat ontslaat niemand – wie hij 
of zij ook is - van eerbewijs en gehoorzaam-
heid. Zelf niet als ‘de overheden heidens, 

30 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.D.)
18.30 uur Ds. D.C. de Pater (Emst)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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Turks, ketters of christelijk zijn, of ze goed 
of kwaad, of ze goddeloos of Godzalig zijn, 
of ze zachtmoedig of streng regeren’. Het 
is de plicht van de ambtsdragers eenieder 
tot zo’n eerbewijs en gehoorzaamheid op 
te roepen. Hij wijst ons dan op Rom. 13:1: 
Alle zielen zij de machten over haar ge-
steld, onderworpen. Opvallend is dat hij 
hier niet zegt dat wij Gode meer gehoor-
zaam moeten zijn dan mensen.  

Geen macht in de kerk maar wel macht rond-
om de kerk
Ds. W. à Brakel voelt ongetwijfeld de 
spanning die dit oproept. Want vervol-
gens stelt hij de vraag: Heeft de overheid 
macht over de kerk? Zijn antwoord is klip 
en klaar: ‘zij hebben geheel geen macht 
in de kerk, maar zij hebben macht omtrent 
de kerk.’ Hij wijst hier op het ‘jus in sacra’ 
en het ‘jus circa sacra’. Geen gezag in de 
kerk maar wel gezag rondom de kerk. Hij 
verzet zich hiermee tegen de Remonstran-
ten, die stellen dat de overheid ook gezag 
heeft in de kerk en niet alleen rondom de 
kerk. Tevens verzet hij zich tegen de kerk 
van Rome die vindt dat de overheid de 
kerk moet gehoorzamen, ‘de overheden 
maar blindelings moeten opvolgen en 
uitvoeren, wat de kerk goedgevonden en 
geoordeeld heeft.’ Ook de vrijgeesten krij-
gen ervan langs die vinden namelijk dat 
kerk en overheid twee totaal gescheiden 
gebieden zijn. Deze vrijgeesten ‘willen, 
dat de overheden zich met de godsdienst 
niet hebben te bemoeien, maar een iedere 
godsdienst toelaten onder zijn gebied te 
prediken wat hij wil.’ Hier proeven we een 
verwijzing naar artikel 36 van de N.G.B. 
waar gesproken wordt over ‘het weren 
van de valse godsdienst’.   

Wat is het gezag van de overheid dan? 
Als de overheid geen gezag heeft in de 
kerk, wat is haar dan precies verboden? 
Scherp trekt ds. W. à Brakel de lijn rondom 
de ambten en de uitoefening ervan en de 
invulling van de erediensten. De overheid 
mag niet heersen in de kerk, dat wil zeg-
gen niet prediken in de naam van Christus, 
niet de sacramenten bedienen, niet de 
sleutels van de tucht hanteren. Geen pre-
dikanten beroepen of schorsen en weg-
sturen, zich niet bemoeien met de verkie-
zingen van predikanten en ambtsdragers. 
Zich niet bemoeien met de inhoud van de 
prediking om, ‘te verordenen wat men 
prediken en wat men zwijgen zal van de 
Goddelijke waarheden, wat fundamentele 
punten van de Christelijke godsdienst zijn, 
en welke punten niet fundamenteel zijn.’ 
Hier heeft de overheid absoluut niets over 
te zeggen, als zij dat wel doet dan, ‘tast zij 
de Heere Jezus naar kroon en scepter.’ De 
Heere Jezus is alleen en soeverein Koning 
van Zijn kerk, Hij heerst daar alleen, Hij al-
leen geeft daar wetten. In de kerk heeft de 
overheid geen zeggenschap.

Als zij nu geen gezag in de kerk heeft, wat is 
dan het gezag van de overheid rondom de 
kerk?  
Volgens ds. W. à Brakel heeft de overheid 
wel een taak rondom de kerk. En dan 
vooral een beschermende taak, zij moet 
de kerk voor alle overlast van binnen en 
van buiten beschermen. Geen overlast of 
verhinderingen tijdens de erediensten, 
kerkenraadsvergaderingen, classisver-
gaderingen en synodevergaderingen. De 
overheid heeft ook het gezag om orde te 
herstellen in het bijzonder als er geen ere-
diensten gehouden kunnen worden van-
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wege uiterlijke omstandigheden. Denk 
aan onrust, opstand in steden en dorpen, 
die de erediensten kunnen verhinderen. 
De overheden hebben een dwingende 
macht omtrent de kerkelijke zaken. En dat 
is een merkwaardige, want hij wil niet dat 
de overheid optreedt in de kerk maar wel 
tegen kerkendienaren die hun taak niet 
waarnemen. Dat ‘predikanten, ouderlin-
gen en diakenen hun plicht niet verzuimen 
en dat zij blijven bij de naar Gods Woord 
vastgestelde kerkenorde.’ Een overheid 
die de uitvoering van de kerkorde waar-
borgt! Hij pleit ook voor het optreden van 
de overheid als de ‘kerk door valse lerin-
gen en kwade zeden, en het gemeente-/
stadsbestuur door kwade leringen en me-
ningen in plaatselijk zaken wordt beroerd.’ 
Kom daar nu nog eens om. Veel wat in de 
tijd van ds. W. à Brakel gemeengoed was, 
is dat in onze tijd niet meer. Bijvoorbeeld 
dat de overheid handelend op zou moeten 
treden bij kerkelijke ruzies of meningsver-
schillen. Zo lang er geen overtreding wordt 
begaan, die ingaat tegen het stafrecht of 
een andere recht zal de overheid niet op-
treden. Heden ten dage is de scheiding 
tussen kerk en staat verder doorgetrokken 
dan in zijn tijd.   

Scheiding kerk en staat
In Nederland kreeg de scheiding van kerk 
en staat voor het eerst zijn beslag tijdens 
de Bataafse Republiek en bij de grond-
wetsherziening van 1848. Niet dat dit prin-
cipe, toen of nu, letterlijk in onze grond-
wet is terug te vinden. Het is wel de basis 
onder ons staatsbestel. Met name artikel 
1 en artikel 6 van de Grondwet (de anti-
discriminatiebepaling en de vrijheid van 
godsdienst) geven praktisch vorm aan 

de scheiding van kerk en staat. Was in de 
oude Republiek der Zeven Verenigde Ne-
derlanden de gereformeerde (hervormde) 
kerk een bevoorrechte geloofsgemeen-
schap en dienden overheidsfunctionaris-
sen in principe van deze kerk lid te zijn, 
in de 19e eeuw heeft de overheid als uit-
gangspunt gekozen, dat zij alle godsdien-
stige gezindten gelijk wil behandelen en 
dat elke burger, van welke religie ook, in 
een overheidsambt benoembaar moet 
zijn. De organisatorische en bestuurlijke 
scheiding van kerk en staat werd bij de 
grondwetsherziening van 1983 nog verder 
doorgevoerd. En dat gaat in de toekomst 
misschien nog verder, zodat haar nu nog 
aparte positie verder wordt beperkt.  De 
coronaperikelen – en dan met name de 
houding van sommige kerken - zouden 
wel eens een aanjager kunnen zijn in dit 
debat om dit recht te decimeren of te eli-
mineren.      

Eigen geestelijke regering
Nog steeds is van toepassing dat de kerk 
haar eigen ‘geestelijke regering’, heeft, 
met als hoofddoel dat de prediking van 
het Woord van God, de bediening van de 
sacramenten en de uitoefening van de 
kerkelijke tucht, doorgang vindt. Een ker-
kenraad (met de kerkvoogdij, in hervorm-
de kring) heeft de opdracht om dat elke 
zondag mogelijk te maken. Nog steeds 
heeft de overheid daar niets over te zeg-
gen. Maar inmiddels weten we na een jaar 
corona dat daaromheen een heel terrein 
van allerlei praktische vragen liggen: hoe 
vullen we erediensten in, qua bezoekers-
aantallen met of zonder mondkapje? Hoe 
bedienen we de Doop? Hoe vieren we het 
Avondmaal? Gebruiken we een camera om 
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de gemeente thuis mee te laten luisteren 
en kijken? Kortom, op welke wijze geven 
we gehoor aan de (dringende) adviezen 
van de overheid?    

Middelmatige zaken  
Bij dit soort praktische vragen zijn twee 
zaken of beginselen van belang. Het eer-
ste is het begrip adiafora of middelmatige 
zaken. Het tweede zijn de niet-opgeefbare 
zaken. We moeten eerlijk zijn, niet alles 
wat we doen in ons kerkelijke leven is uit 
niet-opgeefbare voorschriften vanuit de 
Bijbel af te leiden. Er is ruimte om van me-
ning te verschillen over diverse zaken. Bij-
voorbeeld het al dan niet dragen van een 
toga door predikanten. Het is een traditie. 
Wel of niet zingen na de wet of de geloofs-
belijdenis. Hoeveel we zingen en wat we 
zingen. Ook hoe we de lofzang vormgeven 
kunnen verschillen. Het afgelopen jaar 
heb ik verschillende varianten gezien: met 
mondkapje op zingen tot een koortje op 
de galerij. Welke liturgische formulieren 
bij doop en avondmaal? Elke gemeente 
heeft de vrijheid om aan deze middelma-
tige zaken zelf vorm te geven. 

Niet-opgeefbare zaken
Anders is het met de niet-opgeefbare za-
ken, dat zijn zaken die krachtig uit de Bij-
bel opkomen. Niet-opgeefbaar is het recht 
van de gemeente om haar erediensten te 
blijven houden en door te laten gaan, maar 
dat wil niet zeggen dat alles in dezelfde 
vorm moet plaatsvinden. Als er aanpas-
singen nodig zijn in onze erediensten – 
zonder het niet-opgeefbare aan te tasten 
– bijvoorbeeld met het oog op de volksge-
zondheid, oorlogsgeweld of vervolging,
dan behoren we bereid te zijn om daar

gehoor aan te geven. Want we hebben ook 
een zorgplicht naar elkaar en naar onze 
naaste. Niet-opgeefbaar is het ook voor 
elke gemeente om met elkaar de onderlin-
ge eenheid te zoeken want middelmatige 
zaken moeten niet scheidend werken, dat 
zijn ze niet waard. Elkaar de maat nemen 
m.b.t. middelmatige zaken is ook niet de
bedoeling. Liefde tot elkaar is het grond-
woord voor elke christen; een liefde die
voortkomt uit de liefde tot de Zaligmaker,
onze Heere Jezus Christus. Laten we gehoor 
geven aan de oproep van Paulus: Dat de
broederlijke [en zusterlijke] liefde blijve! 

Iets over ds. Wilhelmus à Brakel
Wilhelmus à Brakel is geboren in Leeu-
warden op 2 januari 1635 en overleden 
in Rotterdam op 30 oktober 1711. Hij was 
een predikant die stond in de traditie van 
de Reformatie en de Nadere Reformatie. 
Zijn vader Theodorus à Brakel was ook 
predikant, Wilhelmus heeft theologie ge-
studeerd aan de Universiteit van Franeker 
en Utrecht. Zijn predikantschap was in de 
gemeenten te Exmorra (1662), Stavoren 
(1665), Harlingen (1670), Leeuwarden 
(1675) en ten slotte vanaf november 1683 
te Rotterdam.

Zijn bekendheid heeft hij vooral te dan-
ken aan zijn boek ‘Redelijke Godsdienst’, 
een dogmatiek of behandeling van de ge-
loofsleer die bedoeld was voor de gewone 
gemeenteleden. Dit boek heeft naast een 
behandeling van de geloofsleer ook veel 
toepassingen naar het persoonlijke leven 
maar hij behandelt ook andere onderwer-
pen zoals dankbaarheid, het zingen van 
psalmen en christelijke nederigheid en 
onze verhouding met de overheid. 
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Van de Kerkenraad

Winterwerk 
Het winterwerk in de gemeente loopt dit 
seizoen op z’n einde. De meeste vereni-
gingen en clubs hebben de laatste avond 
of middag gehad of hebben die deze 
maand. Dankbaar kijken we terug op de 
ontmoetingen, de gesprekken, het met el-
kaar nadenken over wat Gods Woord ons 
te zeggen heeft. We hopen dat het voor u 
en jou persoonlijk tot zegen is geweest en 
dat het mag bijdragen aan de opbouw van 
de gemeente. Ondanks de coronacrisis en 
de vaak online gehouden bijeenkomsten, 
houdt Gods werk nooit op! Nog elke zon-
dag mogen we horen van Zijn genade. Een-
ieder die zich het afgelopen seizoen heeft 
ingezet en heeft bijgedragen aan al het 
werk in de gemeente, zeggen we via deze 
weg hartelijk dank!

Lichte versoepelingen 
Conform onze routekaart kunnen  we als 
gemeente de komende tijd weer iets meer 
gebruik maken van ons kerkgebouw. Dat 
geldt voor de kringen en verenigingen die 
dit seizoen nog bij elkaar komen. Wel zijn 
hier een aantal sanitaire voorwaarden aan 
verbonden, en het is natuurlijk belangrijk 

dat we onze verantwoordelijkheid blijven 
nemen voor onze veiligheid en daarom de 
richtlijnen van de overheid, RIVM en (lan-
delijke) kerk in acht nemen: 1,5 meter, 
mondkapjes, handen wassen, thuisblijven 
bij klachten, etc. 

Belijdenis 
Een aantal catechisanten, die het afgelo-
pen jaar de belijdeniscatechisatie hebben 
gevolgd, hopen belijdenis af te leggen van 
het geloof. Hun namen zullen in de volgen-
de kerkbode worden vermeld. De openba-
re geloofsbelijdenis zal in de maand mei of 
juni plaatsvinden. We willen u vragen om 
als gemeente biddend om deze jongeren 
heen te staan, opdat zij bemoedigd mogen 
worden in hun verlangen om hun ja-woord 
voor de Heere uit te spreken.

Uitzenddienst familie de Bruijn
In de ochtenddienst van zondag 9 mei mo-
gen we als gemeente Willem en Lydia de 
Bruijn, met Leah, uitzenden om voor MAF 
dienstbaar te zijn in Papoea-Indonesië. Wil-
lem zal aan de slag gaan als IT-consulent.
Er is nog onzekerheid rond de definitieve 
vertrekdatum van Willem en Lydia. Daar 

Veel drukken zijn er van dit boek versche-
nen, zelfs in 2016/2017 nog één. Het boek 
is in het Engels vertaald met als titel “The 
Christian’s Reasonable Service” (vier de-
len) en inmiddels ook in het Chinees. Dit 
boek is uiteraard te krijgen in het Neder-
lands van de 17e eeuw, maar een paar jaar 

geleden is hij hertaald in gewoon Neder-
lands. Tevens is er een verkorte jongeren-
uitgave – onder de titel ‘Helder en klaar’ 
- van dit werk op de markt gekomen. Zeker
de jongerenuitgave is goed om te lezen. 

Met een hartelijke groet,
fam. ds. W. Schinkelshoek
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Pastoraat

leest u meer over in de nieuwsbrief die 
bij deze kerkbode is bijgevoegd. Maar bij 
groen licht kan het nodig zijn om snel te 
moeten schakelen, en daarom is het advies 
van MAF om de uitzenddienst nu gewoon 
doorgang te laten vinden.
De uitzenddienst zal geleid worden door 
onze eigen predikant. De liturgie voor de 
dienst is vooraf beschikbaar op de web-

site van onze gemeente en zal ook aan de 
gemeenteleden die voor de dienst uitge-
nodigd zijn, worden uitgereikt. We zijn als 
kerkenraad dankbaar dat we als gemeente 
met deze uitzending nog meer verbonden 
mogen raken met het werk in Gods wereld-
wijde kerk. We roepen u er van harte toe op 
om Willem en Lydia te (blijven) steunen in 
gebed, betrokkenheid en gaven.  

Dankbaarheid en zorg zijn er tegelijk in het 
midden van de gemeente. Door het tumult 
in deze wereld is er veel onzekerheid over 
de toekomst. Want wie weet wat er 
gebeuren zal? Maar de Heere regeert! Zoals 
de profeet Habakuk het, in zijn 
omstandigheden, verwoordt: de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan 
is er rust en vrede in het hart. 
Meeleven is een kernwoord van gemeen-
te-zijn. Meeleven is de verticale relatie 
(het geloof in de Heere Jezus) omzetten 
naar een horizontale relatie (naar elkaar 
omzien). Om in deze bijzondere tijden 
dichter om elkaar heen te staan. Laten we 
aan elkaar denken in gebed, woord en 
daad. Heeft u een vraag, wilt u wat delen, 
schroom niet om de pastorie te bellen!  

A.W. Tozer – een profeet uit de twintigste eeuw – die God zeer goed kende en onbevreesd tot zijn tijd-

genoten sprak, drukte het perfect uit met de volgende woorden: “Dat deze wereld een speeltuin is in 

plaats van een slagveld, hebben de meeste christenen in hun dagelijks leven geaccepteerd. Christenen 

kijken naar beide kanten. Aan de ene kant genieten ze van Christus, maar tegelijkertijd ook van de 

wereld.”  De kerk is de laatste decennia ongelofelijk snel vervallen in vleselijkheid en als er geen echte 

herleving en berouw komen, keren we opnieuw terug naar de donkere eeuwen, zoals voorheen.
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Uit de gemeente

Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster

1 mei Fietstocht
8 mei Gebedskring
18, 19 mei Vrouwenvereniging
22 mei Gebedskring

Als algemene regel is het de gewoonte van de grote meerderheid van de mensen met de stroom mee 

te gaan, net als anderen te doen, de mode te volgen, zich bij de algemeen geldende opinie aan te slui-

ten en zijn eigen horloge op dat van de torenklok gelijk te zetten. De ware christen zal met deze regel 

geen genoegen nemen. Hij zal eenvoudigweg vragen: ‘wat zegt de Schrift? Wat staat er geschreven in 

het Woord van God?’ Hij zal zon-dermeer handhaven dat niets goed kan zijn wat God verkeerd noemt 

en dat de gewoonten en meningen van zijn naasten er nooit voor kunnen zorgen lichtvaardig met de 

dingen om te gaan die God ernstig acht, of dat iets wat God zonde noemt, geen zonde zou zijn.

John Charles Ryle
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Diaconie

Opbrengst collecten maart
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag 7-3 Wycliffe, comité Karels 
Zondag 14-3 Voedselbank Ede 
Zondag 21-3 Noodhulp- en rampenfonds 
Zondag 28-3

Per bank ontvingen we in maart, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Wycliffe, comité Karels 
Voedselbank Ede 
GDC Noodhulp- en rampenfonds 

Per bank zijn voor februari nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
Diaconaal Platform Ede 
Voorjaarzendingscollecte 

Collectebestemmingen
Op zondag 2 mei wordt er gecollecteerd 
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 ondersteuningsperiode 
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 zelfstanding de pre-
dikantsplaats financieel in stand te houden.  
Naast het nood- en stimuleringsfonds aan 
gemeenten is de collecteopbrengst ook be-
stemd voor financiële ondersteuning van 
predikanten.

In 2020 bedroegen de collecteopbreng-
sten van het fonds € 93.725 en de uitgaven 
€ 155.765. Naast de collecteopbrengsten 
mocht er in 2020 met dankbaarheid ook 
een bedrag uit een nalatenschap ontvan-
gen worden. Hierdoor hoeft het tekort dit 
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jaar niet vanuit de algemene middelen 
aangevuld te worden. Voor het jaar 2021 
en de komende jaren zijn er diverse toe-
zeggingen voor ondersteuning gedaan. De 
baten voor 2021 zijn begroot op € 91.500 
en de uitgaven op € 181.500.

Ook voor dit jaar hopen en rekenen we, on-
danks de bijzondere omstandigheden, op-
nieuw op uw steun om dit werk mogelijk 
te maken! Bij voorbaat hartelijk dank voor 
uw meeleven en uw gaven.

Op zondag 9 mei hopen we als gemeente 
in de ochtenddienst Willem en Lydia de 
Bruijn uit te zenden, om voor MAF werk-
zaam te zijn in Papoea-Indonesië. Deze 
zondag zal de diaconale collecte daarom 
voor hun werk bestemd zijn. We roepen u 
van harte op aan dit mooie werk in Gods 
Koninkrijk ook financieel bij te dragen, zo-
wel via de collecte als persoonlijk. En laten 
we als gemeente in deze spannende tijd in 
gebed om Willem, Lydia en Leah heen blij-
ven staan!

Op 13 mei (Hemelvaartsdag) is de diaco-
nale collecte bestemd voor project Jedi-
dja van Stichting Kimon. Kimon is een in-
terkerkelijke stichting die zich inzet voor 
kinderhulp wereldwijd en project Jedidja 
richt zich op hulp aan gehandicapte kin-
deren en kinderevangelisatie in Guinee-
Bissau. Gerda Klaver en Marianne van Hel-
den zijn de Nederlandse veldwerkers in 
dit project.

Op 23 en 24 mei (1e en 2e Pinksterdag) is 
de collecte bestemd voor de zending van 
de Hersteld Hervormde Kerk. Het afgelo-
pen jaar is in vele opzichten een bijzonder 

jaar geweest. Ook voor het zendingswerk 
moest veel anders ingericht worden. Dat 
kan de vraag doen rijzen hoe het zendings-
werk voortgang kan vinden en of er vrucht 
is. De voortgang van Gods Koninkrijk is 
gelukkig niet afhankelijk van menselijke 
inspanningen. Dat heeft dit afgelopen jaar 
laten zien. God bouwt Zelf Zijn Koninkrijk; 
ondanks mensen en door een pandemie 
heen. Hij zorgt voor de voortgang van het 
Evangelie omdat Zijn Geest is uitgestort op 
alle vlees. We mogen dus onze hoop stel-
len op die goede God, de overvloedige 
Fontein van alle goed. Juist Pinksteren 
schildert ons dat prachtige perspectief: 
‘’Komt, gij dorstigen, hier drinken, uit die 
milde heilfontein! Laat uw ziel in ‘t stof niet 
zinken, maar in haar gereinigd zijn. Laat u 
door haar golven dragen, tot waar liefde 
nooit verkoelt. Waar de kust der aardse da-
gen, door Gods vreugde wordt omspoeld.’’ 
Laat er de voortdurende bede zijn om die 
genade. Dat het uit Gods hemel mag stro-
men, in Malawi, in Suriname, in Nederland, 
overal. 

Wilt u het werk in Suriname en Malawi ook 
ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan 
de Pinksterzendingscollecte. Voor meer in-
formatie over de werkzaamheden van de 
ZHHK op beide zendingsvelden, zie www.
zhhk.nl.

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

Opbrengst collecten maart
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  7 maart 
Zondag  7 maart Kerk en pastorie 
Woensdag 10 maart Biddag, inclusief giften per bank 
Zondag 14 maart 
Zondag 14 maart  Kerk en pastorie 
Vrijdag  19 maart Trouwdienst 
Zondag  21 maart 
Zondag  21 maart  Kerk en pastorie 
Zondag  28 maart 
Zondag  28 maart Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in maart, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Kerk en pastorie 
Landelijk jeugdwerk 
Plaatselijk evangelisatiewerk 

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in maart € 50,00 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

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.

Als je God niet zeven dagen in de week aanbid, aanbid je hem geen enkele dag in de week. Er bestaat 

voor God niet zoiets  als zondagsaanbidding, tenzij het gepaard gaat met aanbidding op maandag, 

aanbidding op dinsdag en alle andere dagen van de week. 

A.W. Tozer
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Jaarcijfers kerkvoogdij 2020
De jaarcijfers 2020 van onze gemeente zijn 
inmiddels gecontroleerd door een kascon-
trolecommissie. 
We danken de commissieleden ook via 
deze weg voor hun inzet. Ook hebben de 
jaarcijfers voor u ter inzage gelegen.
We willen u graag op de hoogte houden 
van de financiële stand van zaken van onze 
gemeente. Recent hebt u de jaarlijkse brief 
ontvangen voor de vrijwillige bijdrage. In 
die brief zijn ook de jaarcijfers 2020 opge-
nomen, met een toelichting op de financi-
ele situatie van onze gemeente en de ont-
wikkelingen daarin.

Brief vrijwillige bijdrage – digitaal
Recent hebt u de jaarlijkse brief ontvangen 
voor de vrijwillige bijdrage. We hebben 
deze brief per email verspreid. Het is mo-
gelijk dat de brief bij deze of gene niet cor-
rect aangekomen is, bijvoorbeeld omdat 
de betreffende email door een filter tegen-
gehouden werd. De email is op 26 maart 
verzonden, en afkomstig van administra-
tie@hhgede.nl.
Mocht u de betreffende email gemist heb-
ben, of prijs stellen op een hardcopy exem-

plaar van de brief, meldt u zich dan bij één 
van de kerkvoogden, of via administratie@
hhgede.nl.

Herinnering contributie Quo Vadis
Enkele maanden geleden verzochten we 
u om als (mee)lezer van de Quo Vadis de
jaarlijkse contributie van € 20,00 over te
maken. Deze bijdrage dient ter dekking
van de drukkosten. 
Velen van u hebben dit bedrag inmiddels
voldaan. Dank daarvoor.

Bij dezen een herinnering voor hen die 
deze betaling nog niet verricht hebben. 
We vragen u/jou vriendelijk om deze con-
tributie alsnog over te maken. U/jij kunt 
deze contributie overmaken op NL83 RABO 
0118 3496 19 ten name van de Hersteld 
Hervormde Gemeente Ede. 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, Ben-
nekom, Wageningen e.o. Ook voor giften 
en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u ge-
bruik maken van dit rekeningnummer.  

Giften
Via dominee Schinkelshoek ontvingen we over februari 
1x € 10,00, 1x € 40,00 en 1x € 50,00.
Via kerkvoogd van Leeuwen ontvingen we over februari 1x € 50,00.
Via diaken Slotegraaf ontvingen we over maart 1x € 10,00 en 1x € 20,00.
Verder ontvingen we in januari, februari en maart 1x € 240,00 en 1x € 48,00 voor oude 
metalen en 1x € 95,00, 1x € 37,70, 1x € 80,00 en 1x € 98,00 aan collectemunten.
Alle giften met algemene bestemming.
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Activiteitencommissie

Fietstocht 
Op 1 mei wordt er een fietstocht met een 
twist georganiseerd. Jong en oud is wel-
kom om deel te nemen! Over de fietstocht 
is ook een mail gestuurd, waarin u verdere 
informatie kunt lezen. Kunt u of kan jij niet 
aanwezig zijn op 1 mei met de fietstocht? 
De route is ook te vinden in de mail, dus 
wellicht kunt u deze op eigen gelegenheid 
nog eens fietsen. 

Gemeentedag 2021 
De gemeentedag komt weer in zicht! Ge-
noeg reden voor ons om weer na te den-
ken over een passende invulling nu in de 
coronatijd. De gemeentedag staat gepland 
op 10 juli. Zet in de agenda! Daarnaast 
prikken we 11 september als back-up da-
tum, mochten er echt strenge maatrege-
len gelden. De gemeentedag zal bestaan 
uit verschillende onderdelen die geschikt 
zijn voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Dit is ook zo opgezet om de groepsgrootte 
enigszins te beperken. 

De volgende activiteiten staan op het pro-
gramma: 
• Voor de jongeren wordt een sportacti-

viteit georganiseerd. 
• Gezinnen met kinderen kunnen spelle-

tjes doen en er is een springkussen aan-
wezig 

• U kunt uw auto laten wassen (of mee-
helpen met het wassen van auto’s) 

• Er wordt een dienstenveiling gehouden 
waarbij mensen aanwezig kunnen zijn
die niet in staat zijn om deel te nemen
aan sport en spel. 

Tijdens alle activiteiten zal er de mogelijk-
heid 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.

Het hele nieuwe leven dat in het Nieuwe Testament volgt op de opstanding van Christus hangt af van ge-

hoorzaamheid. Dat is de Geest van Christus. Jezus Christus leefde niet om Zijn eigen wil te doen, maar om de 

wil van de Vader te doen. En nu kan Hij niet met Zijn Geest komen wonen in het hart van iemand, die zichzelf 

niet geheel en al overgeeft aan een leven van gehoorzaamheid. Wat zijn er helaas maar weinig christenen 

echt verontrust over deze ongehoorzaamheid! Hoe weinig wordt geloofd dat God deze gehoorzaamheid 

werkelijk van ons vraagt en van ons verwacht. Dit is ongelofelijk. God wil immers niets liever dan dit leven 

van gehoorzaamheid voor ons mogelijk maken. Hij staat klaar om ons daarin bij te staan. Wees eens eerlijk: 

hoe vaak proberen we werkelijk God in alle dingen te behagen? Waaruit blijkt dit in jouw gebedsleven, 

levenswandel of wanneer je in een geestelijke dieptepunt verkeerd? We belijden met het oog op onze onge-

hoorzaamheid te weinig: ‘Ik betreur mijn zonde.’

Andrew Murray
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Puzzelhoekje

Verenigingen en Kringen

Ha jongens en meisjes, 
Wat leuk dat ik zulke mooie knutselwerk-
jes opgestuurd kreeg en wat leuk dat jullie 
zo enthousiast meepuzzelen. Het is bijna 
Hemelvaartsdag en dat betekent dat Jezus 
weer naar Zijn Vader in de hemel gaat. De 
discipelen van de Heere Jezus waren hier als 
getuigen bij aanwezig met de belofte dat de 
Heilige Geest zou komen. Lees samen met 

papa of mama het boek Handelingen maar 
eens na. Daar staat de Hemelvaartsdag in 
verteld. De puzzel en de kleurplaat gaan dit 
keer ook over de Hemelvaart. Puzzel en kleur 
jij weer mee? Kan jij de geheime zin ontcijfe-
ren? Je mag de oplossing weer opsturen naar  
puzzelhoekje@hhgede.nl of naar
Valkestein 917, 6714 BG Ede 

Groetjes, Simone

Vrouwenvereniging
Beste zusters! 
Dankbaar zijn we dat onze bijeenkomsten 
in april door mochten gaan! In deze tijden 
zijn we gewend geraakt aan alternatieven 
en creativiteit om de verbinding en ont-
moeting in stand te houden. ‘Alternatief’ 
christen zijn en elkaar bemoedigen onder 
bizarre omstandigheden is onze vervolgde 
broeders en zusters niet vreemd. Wat heer-
lijk dat voor ons allen geldt: ‘Waar twee of 
drie in Mijn Naam vergaderd zijn, daar ben 
ik in hun midden’. 

Krachtige bemoedigende woorden van 
toen, nu en in de toekomst! Lockdown, 
versoepeling, of iets er tussenin… of het 
nieuwe oude normaal: Zijn aanwezigheid 
is niet gerelateerd aan de grote hoeveel-
heid aan personen! 
Dinsdagochtend 18 mei en woensdag-
avond 19 mei hopen we live onze bijeen-
komsten te houden in de kerkzaal. Van 
harte welkom! 

Hartelijke groet, Henriëtte, Hermien, mw. 
Buitink en Hannie
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Kleurplaat
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Verhaal

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

Gods Woord is machtig
Een bijbellezer ging elke dag op bezoek in 
een gevangenis in Londen. Een bijbellezer 
was iemand die mensen die hulp nodig had-
den, opzocht om Gods Woord aan hen voor 
te lezen. Toen hij de gevangenbewaarder 
tegenkwam, vroeg hij: ‘Meneer, hebben 
jullie een afdeling in deze gevangenis waar 
jullie zware criminelen opsluiten?’ ‘Jazeker 
hebben we zo’n afdeling,’ antwoordde de 
gevangenbewaarder. ‘Het is een ellendige 
groep mannen – ze zijn gemeen en gedra-
gen zich slecht.’ ‘Meneer, wilt u me toestaan 
daar naar binnen te gaan? Ik wil proberen 
om ze te laten luisteren naar de Bijbel,’ zei 
de bijbellezer. ‘Onmogelijk!’ riep de gevan-
genbewaarder uit. ‘Het is gevaarlijk om al-
leen bij die mannen te zijn. Ik durf u dat niet 
te laten doen! Ik ga er zelf altijd bewapend 
naar binnen.’ ‘O, als dat alles is,’ antwoord-
de de bijbellezer, ‘dan ben ik niet bang. Ik 
ben ‘gewapend’.  Laat me alstublieft naar 
binnen gaan.’ Met tegenzin liet de gevan-
genbewaarder de man naar binnen. Hij 
gaf de man nog een teken om duidelijk te 
kunnen maken dat hij in gevaar was. Toen 
mocht de bijbellezer de cel in. De deur werd 
achter hem op slot gedaan. De bijbellezer 
haalde zijn ‘wapen’ uit zijn zak. Het was het 

zwaard van de Geest, het Woord van God. 
Met de Bijbel in zijn hand ging hij zitten op 
de dichtstbijzijnde bank. Hij opende de Bij-
bel en las ongeveer een kwartier lang voor. 
De bijbelverzen die hij koos waren vooral 
de beloftes van God en de gelijkenissen 
die de Heere Jezus vertelde. De gevange-
nen luisterden in stilte. Toen hij klaar was 
met lezen vroeg hij hun: ‘Willen jullie dat ik 
morgen weer kom om jullie voor te lezen?’ 
Dat wilden de gevangenen heel graag. Dus 
kwam hij de volgende dag en de dag daar-
na, tot hij twaalf keer was geweest. Toen 
hij op de dertiende dag weer kwam, liep 
de gevangenbewaarder hem al tegemoet. 
‘Je had jezelf de moeite kunnen besparen,’ 
vertelde hij. ‘Er zit niemand meer in die cel. 
Ze gedroegen zich allemaal zo goed dat ze 
naar een ander gedeelte van de gevange-
nis mochten.’ Dat was goed nieuws voor de 
bijbellezer. Een cel vol opvliegende man-
nen die allemaal erge dingen deden, en die 
door het lezen van Gods Woord zich beter 
gingen gedragen. Natuurlijk wilde de bij-
bellezer graag weten of hun harten net zo 
veranderd waren als hun gedrag. Maar hij 
zag dat Gods Woord machtig is en dat moe-
digde hem aan om te blijven werken.

Vraag: Hoe kan het dat iemand die zich wel 
goed gedraagt toch geen echte christen is? 
(Joh. 3 : 3, Ef. 2 : 8)
Bijbellezen: Psalm 146 : 4
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Overige berichten

Voor u gelezen

De opstanding van Christus een zeker pand van 
onze zalige opstanding

We willen de gelovige die zo wordt geoe-
fend in het lijden aan het volgende te herin-
neren: zo zeker als er in de bevinding van de 
gelovigen ‘diepten’ zijn van zielennood en 
strijd, ‘diepten’ van geestelijke en mentale 
moedeloosheid en wanhoop, ‘diepten’ van 
beproeving en verdriet, ‘diepten’ van ver-
zoeking en gebrek, ‘een nacht en een dag in 
de diepte’, zijn er ook uitreddingen. Op Gods 
tijd zullen die uitreddingen komen. Werpt 
dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke 
een grote vergelding des loons heeft (Hebr. 
10:35). Heeft de Heere ooit Zijn kind in diens 
diepten laten ploeteren, laten wegzinken 
en ten onder laten gaan? Nooit! Altijd zendt 
Hij hulp van boven, neemt Hij Zijn kinderen 
in Zijn armen, en teder trekt Hij hen uit hun 
‘vele wateren’, net zoals Hij Jozef uit de die-
pe put heeft opgehaald, Daniël uit de leeu-
wenkuil en Jeremia uit die afschuwelijke 
kerker. Schep dan moed, u die wegzinkt en 
moedeloos bent! Kijk naar de heldere ster-

ren die boven uw hoofd stralen en zingen. 
Kijk naar de grootste en dierbare beloften 
van God, die alle ‘ja’ en ‘amen’ zijn in Chris-
tus Jezus. Kijk naar de boog in de wolken, 
het teken en het onderpand van Gods ver-
bondstrouw om al die belof-ten gestand te 
doen en u uit alle nood te bevrijden.

O, wat een heerlijke bevrijding staat de ge-
lovige te wachten vanuit de diepten van het 
graf aan de morgen van de eerste opstan-
ding! Dan zal het bazuingeschal van Jezus 
al degenen wekken die in Hem ontslapen 
zijn: Waakt op en juicht, gij die in het stof 
woont, want Uw dauw zal zijn als de dauw 
der moeskruiden, en het land zal de over-
ledenen uitwerpen (Jes. 26:19). Zó zal het 
lied van de wederopstanding zijn, dat in zijn 
zeer liefelijke en vloeiende ritme zal zwe-
ven over het graf. Het zal dóórdringen tot in 
de verste uithoeken en allen uit de diep-ste 
sluimering doen ontwaken, de sluimering 

Kindercrèche
Sinds begin april wordt er weer wekelijks 
kinderoppas aangeboden. Dit doen we 
in kleine groepjes om zo drukte in de op-
pasruimte te vermijden. Wanneer je ge-
bruik wilt maken van de oppas, kun je dit 

aangeven in het aanmeldformulier voor de 
kerkdiensten. Heb je vragen over de kin-
deroppas, dan kun je contact opnemen met 
Suzanne van Harten (0318-751039). 
 Alvast dank!

Groeten, Suzanne
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van allen die uit dit leven zijn heengegaan, 
in het geloof in Chris-tus en in de vreze van 
Hem.

Mogen we dan niet, met het oog op de ver-
lossing waarover het hier gaat, de verlossing 
uit het lichaam van de zonde, de verlossing 
van het lijden en de dood, en vooruitlopend 
op de toekomende verlossing uit de groeve 
der vertering, met een lichaam dat naar het 
heerlijk lichaam van Christus is gevormd 
geen zonde meer, geen ziekte meer, geen 
verdriet meer, geen dood en geen scheiding 
met de diepste dankbaarheid van ons hart 
in-stemmen met de schone dankzegging 
die we uitspreken over hen die in het geloof 
zijn gestorven? Deze woor-den: ‘Almachtige 
God, bij Wie de geest leeft van degenen die 
van nu aan in de Heere sterven en met Wie 
de zielen van de gelovigen, nadat ze zijn 
verlost van de last van het vlees, in vreugde 
en in de gelukzaligheid zijn: het moge U 
uit Uw genadige goedheid behagen eer-
lang het aantal van Uw uitverkorenen vol te 

maken en Uw Koninkrijk met haast te doen 
komen; opdat wij met allen die zijn heen-
gegaan in het ware geloof in Uw heilige 
Naam, onze wens en gelukzaligheid volko-
men zullen verkrijgen, naar lichaam en ziel, 
in Uw eeuwige en altoos-durende heerlijk-
heid, door Jezus Christus onze Heere.’

Uit de diepten roep ik, Heer’,
gekweld door zonde en verdriet.
Wees Gij in Uw genade mij nabij,
voltooi Uw heerlijk werk.
O, luister naar Uw smekeling
verblijd mij in verbrokenheid. 

Uit de diepten riep Ik, Heer’,
verbijsterd door Uw toorn,’
sprak Christus aan het kruis
voor zielen, schuldig zoals ik.
Zijn bede werd verhoord; 
Hij stierf, verrees,
verwon wie Hem weerstond.

Octavius Winslow

Andrew Bonar over zijn vriend Robert Murray M’Cheyne

Hij greep alle hulpmiddelen aan die zouden kunnen bijdragen aan heiligmaking. Hierom merkte hij het 

nadeel op dat zij hebben die niet dagelijks worden opgewekt door de gemeenschap met verder gevor-

derde christenen: ‘Ik heb in de praktijk gemerkt dat mijn horloge hier op het platteland niet zo goed 

loopt als in de stad. Het loopt soms wat meer voor, dan juist wat achter. Dit gaat stapje voor stapje, 

maar het effect is, dat ik daardoor soms uit de pas loop met de rest van de wereld en, erger nog, ten op-

zichte van de zon. De oorzaak is eenvoudig. In de stad kwam ik in iedere straat wel een toren tegen met 

een goed lopende klok. Daardoor had ik afwijkingen van mijn horloge snel genoeg in de gaten en kon 

ik ze tijdig corrigeren. Ik denk wel eens dat het net zo is met dat ‘innerlijke horloge’, waarvan de wijzers 

niet de tijd maar de eeuwigheid aanwijzen. Door geleidelijke veranderingen vertragen de raderen 

van mijn ziel. Of de veren van mijn begeerten worden te krachtig. En zelf heb ik geen levend uurwerk 

waarmee ik mijn eigen voortgang kan vergelijken. U zou kunnen zeggen dat ik altijd de Zon nog heb. 

Dat kan waar zijn, maar er kunnen veel wolken zijn die het zicht daarop kunnen belemmeren.

Andrew Bonar
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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 30 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk don-
derdag 20 mei 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).

Het kruis van Jezus is de grondslag, de pilaar en vastigheid van alle waarheid en verborgen wijsheid; 

zonder welke de geheimen van onze godsdienst niet gekend, de heiligheid en rechtvaardigheid van 

God niet bewaard, en de eeuwige zaligheid niet verkregen kan worden. 

ds. A. Hellenbroek
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Gedicht

Wanneer ik, Heere, even achterom kijk,
de weg zie waarlangs U mij hebt geleid..

Dan blijf ik vol verwondering hier stilstaan
en blik terug tot in de eeuwigheid.

Wanneer ik, Heere, rustig om mij heen kijk,
mijn blik laat gaan, langs alles wat ik zie..

Dan blijf ik vol verwondering hier stilstaan,
wat is het leven met U vol en rijk.

Wanneer ik, Heere, eventjes vooruit kijk,
dan weet ik niet wat ligt in het verschiet..

Maar ik zal aan Uw hand gelovig voortgaan,
in dit vertrouwen: God vergeet mij niet.

Heleen Buth-Villerius

Aanhoudend gebed

De mens is tegenwoordig in staat om atoomkracht te beteugelen, maar slechts weinigen hebben 

geleerd om ten volle gebruik te maken van de kracht van het gebed. We hebben nog niet ontdekt dat 

een man machtiger is op zijn knieën dan achter het krachtigste wapen dat er is. We weten niet dat een 

land machtiger is wanneer het eenparig en aanhoudend in gebed is, dan wanneer het zijn geld aan 

wapentuig besteedt. We hebben niet ontdekt dat de oplossing voor onze problemen in het contact met 

de levende God kan liggen. Wapens zelf bieden geen veiligheid en lossen de wereldproblemen niet op. 

Onze problemen zijn ten diepste van geestelijke aard en kunnen alleen langs geestelijke weg worden 

opgelost. Daarom is het gebed zo belangrijk. Alleen God kan het menselijke hart veranderen. Wat zou 

er niet kunnen gebeuren als miljoenen gelovigen over de hele wereld gebruik zouden maken van het 

grootste voorrecht op aarde: het voorrecht van de voorbede? Hoor jij daarbij?
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