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Meditatie

Als de optimale stimulans voor de deugd 
heeft God het genieten van de toekom-
stige zaligheid [aan ons] voorgesteld. De 
duivel heeft echter uitgedacht dat het ge-
nieten ook een sterke aansporing is om te 
gaan dwalen. Als eerste van het menselijk 
geslacht levert Adam een bewijs van beide 
toepassingen. Want Adam werd door de 
Heere God in een paradijs van zuiver genot 
geplaatst, opdat hij daar van een eeuwige 
vreugde zou kunnen genieten, om [zo] het 
toekomstig nageslacht op te wekken tot de 
deugd. Maar het was God niet onbekend 
dat deze plaats Adam tot dwaling zou bren-
gen en dat aan de overigen [van het men-
selijk geslacht] daarna de hoop op redding 
moest worden voorgesteld. God wil dat wij 
er door die hoop naar zullen streven weer 
te worden hersteld in de woonplaats die 
aan het menselijk geslacht ontfutseld was. 
Adam werd - zoals we weten - door de 
bedrieglijke schoonheid van de slang, die 
de verleidingen van het genieten vooraf-
beeldde, bedrogen en door zijn echtgenote 
overgehaald. Nadat hij dus zijn kans gegre-
pen had, heeft de tegenstander door het 
genieten voor mij de dood uitgewerkt. Dus 
wat door goddelijke genade voor het leven 
bedoeld was, is voor mij uitgelopen op de 
dood. De vijand [van God] verkreeg des te 
gemakkelijker toestemming van de mens 
voor de val, naarmate hij de schone aanblik 
der natuur mooier voorstelde. Want Zijn 

[scheppings]werken hebben de Heere im-
mers behaagd, de grondbeginselen van de 
natuur, waarvan de Heere zei, toen Hij ze 
zag: ‘Ze zijn zeer goed’ (Gen. 1:31). De en-
gelen prijzen de Heere, de hemelmachten 
heffen psalmen aan voor Hem en zelfs nog 
voor het begin van de wereld zeggen alle 
cherubim en serafim met de aangename 
klank van hun welluidende stem: Heilig, 
heilig, heilig.

Ontelbare duizenden engelen komen bij 
Hem staan, alsook ouderen, en een grote 
menigte zingt gezamenlijk, als de stem van 
vele wateren: Halleluja! En een nog duide-
lijker stemgeluid brengt het zover dat de as 
van de hemel zich beweegt, met de aange-
name klank van een eeuwige harmonie, 
zodat de klank ervan gehoord wordt in de 
zeer verre uithoeken van landen waar be-
paalde geheimen van de natuur zijn. Maar 
dit schijnt niet vreemd te zijn aan de prak-
tijk van de natuur. Denk aan een stem die 
geklonken heeft om die met een nog fraai-
ere echo terugkaatst uit de bossen of uit de 
bergen, die alles wat ze aan geluid ontvan-
gen hebben met een nog aangenamere 
klank terug laten

komen. Ook op hoge rotsen en steenmas-
sa’s heeft de natuur iets gevonden om te 
genieten; het uitzicht vanaf de rotsen en 
het exploiteren van de steenmassa’s le-

In het paradijs 

Psalm 1
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Kerkdienstenveren immers genot en charme op. Zelfs 
wilde dieren en vogels worden bekoord 
doordat ze genieten van een plaats die 
zeer liefelijk is, of van een zeer harmonisch 
zingende stem, terwijl bij kinderen die nog 
gevoed worden strengheid leidt tot schrik 
en liefkozingen tot genieten. Kortom, het 
genieten hoort bij de natuur.

Dit is dan ook de reden waarom de heilige 
David, die bemerkte waarvandaan en door 
welk bedrog de mens neerstortte - terwijl 
hij zijn best deed om dat genieten te her-
stellen en opnieuw vorm te geven - door 
de gave van het zingen van hemelse psal-
men voor ons iets ingesteld heeft, dat uit-
stijgt boven de [gebruikelijke] menselijke 
conversatie. Als de mens de genade van dat 
eeuwige en hemelse genieten, dat door de 
Heere aan hem geschonken was, vastge-
houden had en deze genade niet - omdat 
hij door wereldse verleidingen bekoord 
werd - verloren had, dan zou hij nooit de 
ontering en pijn van een zo miserabele el-
lende hebben ondergaan.

Want ook al ademt de hele Schrift de ge-
nade van God, dan toch vooral ook het 
heerlijke boek van de Psalmen. Bedenk 
dat Mozes in heldere taal de daden van de 
voorouders heeft beschreven. Maar toen 
hij door een gedenkwaardig wonder het 
volk van zijn vaderen door de Rode Zee had 
geleid en naar de verdronken koning keek 
met diens troepen, verhief hij zijn talent tot 
grotere dingen, omdat hij door zijn krach-
ten grotere dingen bereikt had. En toen 
heeft ook hij een overwinningslied voor de 
Heere gezongen. Ook Mirjam, die een tam-
boerijn ter hand nam, spoorde de andere 
vrouwen aan en zei: ‘Laten we tot de Heere 

zingen, Hij zij immers op roemrijke wijze 
geprezen. Het paard en zijn ruiter stortte 
Hij in zee’ [Ex. 15:21]. Toen Mozes zelf de 
wet van de Heere gelezen had, heeft hij 
door een gezang gesproken, toen hij zei: 
‘Hoor, hemel, en ik zal spreken; mag mijn 
woord als regen verwacht worden en mo-
gen mijn woorden neerdalen als de dauw, 
zoals een regenbui op het [droge] groene 
gras en zoals sneeuw op het uitgedroogde 
gras’ [Ex. 32:1].
Wordt vervolgd

Deze meditatie is het begin van de uitleg 
van Ambrosius van Milaan van Psalm 1 en 
tevens een inleiding op het boek van de 
psalmen. Ambrosius [339/40 – 397] was 
bisschop van Milaan. In die dagen een be-
langrijke stad in het noorden van Italië, 
de bisschop van deze stad was dan ook op 
vele gebieden een invloedrijk man. Am-
brosius heeft veel betekend voor de kerk 
in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandige 
positie van de kerk tegen over de overheid 
[Romeinse keizers van zijn dagen] verde-
digd. Tevens heeft hij diverse geschreven 
werken en liederen nagelaten en is hij een 
van de initiatiefnemers geweest die het 
zingen in de kerk heeft ingevoerd. En er is 
nog iets waardoor Ambrosius van belang 
is geweest; hij heeft een zeer beroemde 
leerling gehad n.l. Augustinus, later bis-
schop van Hippo. Deze beroemde leerling 
heeft ongeveer drie jaar onder zijn pre-
ken en onderwijs gezeten en is door hem 
gedoopt. Door middel van deze uitleg van 
psalm 1 kunnen wij kennis maken met de 
denk wereld van Ambrosius.

3 okt. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
 18.30 uur Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal)
 1e collecte Dimona Israel
 2e collecte Opleiding predikanten
 3e collecte Kerk en pastorie

7 okt. 19.30 uur Prof. dr. M.J. Kater (Kampen)
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij

10 okt. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Noodhulp- en Rampenfonds GDC
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

13 okt. 15.30 uur Ds. W. Schinkelshoek (Huwelijksbevestiging)
 1 collecte Kerkvoogdij 
 
17 okt. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

24 okt. 10.00 uur Ds. D.C. de Pater (Emst)
 18.30 uur Ds. A. Vlietstra (Harskamp)
 1e collecte Noodopvang Afghaanse evacués Harskamp
 2e collecte  Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

31 okt. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek  (Bediening H.D.)
 18.30 uur Ds. J. Joppe (Barneveld)
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie 
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Uit de pastorie

Hoe lezen we de Bijbel? 
Dat wordt de komende jaren een domi-
nante vraag in de reformatorische kerken. 
In hoever willen we de Bijbel nog lezen 
als het Woord van de almachtige en eeu-
wige God? Een Woord dat van de andere 
kant komt, met een blijvende betekenis 
voor alle tijden en plaatsen? Of willen we 
en gaan we hem steeds meer lezen vanuit 
onze kennishorizon en de huidige stand 
van zaken van de wetenschap? Het is de 
vraag van de vernieuwde hermeneutiek 
die ook aan onze deur gaat kloppen.

In een kerkelijk blad van ‘bezwaarden’ in 
de Gereformeerde Kerken [Vrijgemaakt] – 
kerken die hier momenteel volop mee te 
maken hebben - gaf de schrijver een aantal 
[hermeneutische] regels hoe we de Bijbel 
van oudsher hebben gelezen en dat vooral 
ook moeten blijven doen. “De huidige cri-
sis in het Bijbellezen vraagt meer dan ooit 
dat we vasthouden aan de regels die onze 
voorouders ons aanreikten, zoals:

1.  Ga uit van de eenheid van de Bijbel, God 
spreekt zichzelf niet tegen.

2.  Bekijk een tekst in het gedeelte waar-
toe hij behoort. Haal een tekst niet uit 
zijn context.

3.  Houd rekening met de verschillende 
genres [Psalmen, Profeten, evangeliën 
etc.] in de Bijbel.

4.  Vergelijk Schrift met Schrift.
5.  Let op de heilsgeschiedenis, het verschil 

en de overeenkomst tussen het Oude 
en Nieuwe Testament. En besef dat er 
een doorgaande Godsopenbaring is.

6.  Bekijk de duistere plaatsen in het licht 
van de duidelijke plaatsen in de Bijbel 
over hetzelfde onderwerp.

7.  Wanneer er onduidelijkheid blijft be-
staan, laat dan staan wat er staat onder 
het motto ‘de zaak is nog niet duidelijk’.

Op de achtergrond van deze regels staat 
het besef van de kleinheid en beperktheid 
van de mens enerzijds en van de grootheid 
en almacht van onze God anderzijds. Dit 
besef is belangrijk in een maatschappij die 
zich steeds verder van God losmaakt. Maar 
ook om bij ons de verwachting levend te 
houden dat God grote dingen doet en gaat 
doen die geen oog heeft gezien, die geen 
oor heeft gehoord en die in geen mensen-
hart zijn opgekomen (1 Kor. 2:9; HC zd. 22).’’
Waarvan akte voor jong en oud!

Avondmaal
Tijdens de dienst op zondag 5 september 
waar de bediening van het Avondmaal 
centraal heeft gestaan heb ik een gedicht 
voorgelezen van Charlotte Elliott. Wie is 
zij? Zij heeft haar hele leven [1789-1871] in 
Brighton [Engeland] gewoond. Haar leven 
werd gekenmerkt door een niet nader be-
kende ziekte die haar op 32-jarige leeftijd 
trof. De rest van haar lange leven was zij 
invalide. Zij kende depressieve perioden. 
In een van die perioden kwam zij in contact 
met de Zwitserse predikant H.A. César Ma-
lan (1787-1864), die haar stimuleerde om 
zich meer met Bijbelstudie bezig te houden 
dan met de wereldliteratuur. Dit advies 
heeft zij opgevolgd en in het vervolg haar 
talenten gebruikt om religieuze gedichten 

te schrijven. Haar vriendschap met Harriet 
Kiernan, een Ierse die vanwege haar ziekte 
in Brighton verbleef, resulteerde in de ver-
schijning van Invalid’s Hymnbook [1834], 
waarin veel teksten van Charlotte Elliott 
stonden. In de tweede editie [1841] werd 
haar bekendste lied ‘ Just as I am’ geplaatst. 
Dat lied ‘Just as I am’ vindt u hieronder in 
de vertaling zoals ik hem heb gevonden en 
heb voorgelezen:

Zo als ik ben, in zonde dood
Zo als ik ben, in zonde dood,
kom ik tot Uwe liefde groot,
waarin Gij zondaars tot U noodt:

zo kom ik, Lam van God.
Zo als ik ben, al wankelheid,
vol twijfel - niets dat voor mij pleit –
van binnen en van buiten strijd:

zo kom ik, Lam van God.
Zo als ik ben, arm, naakt en blind,
kom ik tot U - ’k ben toch Gods kind,
dat al zijn schatten in U vindt –

zo kom ik, Lam van God.
Zo als ik ben, neemt Gij mij aan.
Wil mij van zonde en schuld ontslaan!
Ik kan op Uw Woord veilig gaan:

zo kom ik, Lam van God.
Zo als ik ben - Uw liefde, Heer,
werpt machtig elke scheidsmuur neer-
Uw eigendom voor immermeer:

zo kom ik, Lam van God.
Zo als ik ben, neemt Gij mij aan.
’k Zie ’t huis des Vaders openstaan.
Gij zult mij daar doen binnengaan.
O Lam van God, ik kom.

Beloften
Velen worstelen met de beloften. Is de be-
lofte wel waar of is de Belover [God] wel in 
staat om deze te vervullen? Dat worstelen 
is niet alleen in onze tijd, dat is van alle tij-
den. Hieronder een stukje, ik kwam het te-
gen in een preek van John Owen, over ‘De 
standvastigheid van het geloof’.

John Owen [1616-1683] was een theo-
loog en onafhankelijk predikant en één 
van de meest productieve schrijvers van 
zijn tijd. Hij was één van de grootste 
denkers van de zeventiende eeuw, en 
mengde zich in de wetenschappelijke de-
batten die toen bezig waren. Hij was een 
verdediger van het calvinisme, predikant 
in het leger van Oliver Cromwell en later 
ook bestuurder van de Universiteit van 
Oxford. Zijn werken werden tijdens zijn 
leven veel gelezen en worden nog steeds 
herdrukt. Tot op de dag van vandaag is 
John Owen nog steeds één van de meest 
gelezen Puriteinen. Zijn bekendste werk, 
The Death of Death in the Death of Christ 
[1648], blijft de klassieke verdediging van 
Christus’ voldoening.

In de bovengenoemde preek ‘De standvas-
tigheid van het geloof’’ beantwoordt John 
Owen diverse tegenwerpingen van men-
sen tegen de kracht en het aannemen van 
de belofte: 

“Maar ik durf te zeggen dat de beloften, 
de verwarde ziel voldoende grond geven 
om Christus aan te nemen, zoals Hij door 
de liefde van de Vader aangeboden wordt. 
Zelfs al kan hij in zichzelf geen enkele ver-
dienste of voorwaarde vinden en ziet hij al-
leen hoe uiterst onwaardig hij is om door 
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Van de Kerkenraad

God aangenomen te worden. Tegen een 
arme, slecht geklede, hongerige, dakloze 
man zeggen we niet: ‘Zorg eerst voor fat-
soenlijke kleren, eten en onderdak; daarna 
zal ik u iets geven.’ Nee, we zeggen tegen 
hem: ‘Omdat u al die dingen nodig hebt, 
zal ik u iets geven.’ God zegt: ‘Omdat u arm, 
blind, vuil, schuldig en zondig bent, zal Ik u 
genade geven.’

Tegenwerping: Ja, maar een mens moet 
toch op z’n minst enig besef hebben van 
zijn staat en toestand? En die moet hij toch 
erkennen? Dat is waar als het gaat om het 
aannemen van de belofte. Want dit is vaak 
de vrucht en het werk van de belofte zelf. 
Maar wat betreft het aanbod van de belofte 
aan ons, en van Christus in de belofte, geldt 
dit niet. Wanneer gaf God Adam de grote 
belofte van Christus? Toen hij bedroefd 
was, berouw had en zijn ziel er voor ge-
reed maakte? Nee, toen hij vluchtte, zich 
verborg en aan niets anders dacht dan dat 
hij gescheiden van God zou zijn. God riep 
hem tevoorschijn en vertelde hem meteen 
wat hij verdiend had. Hij sprak de vloek 
uit en gaf hem de zegen. ‘Onder de appel-
boom heb Ik u opgewekt’, zegt Christus. 
‘Daar heeft u uw moeder met smart voor-
gebracht’ [Hoogl. 8:5].

Christus richt de ziel op vanuit de zonde 
zelf. Zo staat in Jesaja 46:12: ‘Hoort naar 
Mij, u stijven van hart, u, die ver van de ge-
rechtigheid zijt!’ Hier zien we twee opmer-
kelijke kenmerken: ‘stijf [of: onbuigzaam] 

van hart’ en ‘ver van de gerechtigheid’. 
Wat zegt God tegen hen? Hij spreekt met 
hen over gerechtigheid en heil [vs. 13] en 
spoort hen aan: ‘Koop wijn en melk’ [Jes. 
55:1].

Tegenwerping: Ja, maar ik heb niets om 
mee te kopen en deze dingen moeten be-
taald worden.

Inderdaad, ze moeten betaald worden. 
Maar neem ze ‘zonder geld en zonder prijs’.
Tegenwerping: Maar Hij spreekt alleen te-
gen hen die ‘dorstig’ zijn.

Inderdaad; maar dit is een dorst van be-
hoeftigheid en volstrekt gemis, niet een 
dorst van geestelijke verlangens. Want 
degene die deze dorst heeft, heeft al ge-
proefd van deze wijn en deze melk en is al 
gezegend (Matth. 5). Nee, we mogen nog 
een stap verder gaan. Christus nodigt tot 
Zijn brood en wijn degenen die ‘geen hart 
hebben’ of die ‘verstandeloos’ zijn [Spr. 9 : 
4,5].

Dit is gewoonlijk de laatste tegenwerping 
die een ongelovig hart maakt: hij heeft 
geen zin in Christus, hij heeft geen hart 
voor Christus. ‘En toch’, zegt Christus, ‘zult 
u daarmee niet wegkomen. Ik accepteer 
deze verontschuldiging niet. U die geen 
hart voor Mij hebt, ‘keer herwaarts’. God 
ruimt alle tegenwerpingen uit de weg 
door Zijn onverwachte blijken van liefde, 
genade en barmhartigheid in de belof-

ten. Wat een sterke aansporing tot stand-
vastigheid in het geloven! Een mens kan 
toch niet anders dan in zekere mate rust 
vinden en instemmen met het belofte-
woord, wanneer hij ontdekt dat God al-
les waarvan hij zichzelf beschuldigt laat 
voor wat het is. Al zijn zonde, dwaasheid, 
ongeloof, harteloosheid zijn zo erg als hij 
zelf ook weet - en onbevattelijk veel er-
ger dan hij kan denken. Zijn zonden die 
steeds opstapelen en hem zo ontmoe-

digen - zijn achteruitgang in het geloof, 
zijn koppigheid, grote zonde, onmacht, 
dat hij zo koud is en de overtuigingen die 
hij ontvangt niet met liefde beantwoordt. 
En toch, ondanks dit alles zegt God: ‘Kom, 
laten we het eens worden; aanvaard de 
vrede, neem Christus aan, ontvang Hem 
uit Mijn liefde!“

Met vriendelijke groet, 
fam. ds. W. Schinkelshoek

De Bijbel is geschreven in tranen en aan tranen brengt het de beste schatten voort. God heeft niets te 

zeggen tegen de lichtzinnige mens.

A.W. Tozer

10-jarig ambtsjubileum
Op 21 september jl. mocht ds. W. Schin-
kelshoek herdenken 10 jaar geleden in het 
ambt van predikant bevestigd te zijn. Wat 
een wonder dat de Heere mensen roept 
en wil gebruiken in Zijn dienst! Geroepen 
te zijn om Zijn Woord te verkondigen in het 
midden van de gemeenten van ons kerk-
verband. Tot op de dag van vandaag mag 
de dominee het leven, de gezondheid en 
de kracht krijgen om dat werk, in opdracht 
van zijn Meester te doen, de laatste jaren 
in onze gemeente. We danken de Heere 
voor zijn trouw, bewezen in deze jaren. 
En dat wij als gemeente en predikant aan 
elkaar verbonden zijn, we hebben dat niet 
verdiend. Gemeente, wilt u de dominee 
in uw gebeden opdragen? Dat Hij vervuld 
mag zijn met de Heilige Geest om het eeu-
wige wonder van het Evangelie voor ver-
loren zondaren, elke week weer nieuw 
en fris, aan onze harten te mogen leggen. 
Kon het zijn tot Zijn eer en tot zaligheid 
van onze zielen.

Versoepelingen
De regering heeft recent bekend ge-
maakt dat de 1,5 meter-maatregel af-
geschaft wordt. Wat dit betekent voor 
de kerkdiensten is op het moment van 
het schrijven van de kerkbode nog niet 
bekend. We wachten onder andere nog 
de richtlijnen van de landelijke kerk af. 
U wordt binnenkort nader geïnformeerd 
over wat dat betekent voor de diensten in 
onze gemeente.

Winterwerk
In de maand september is het winterwerk 
weer opgestart. Begin oktober beginnen 
ook de catechisaties weer. Daarbij ver-
wachten we alle jongeren die daarvoor 
de leeftijd hebben. We wensen de vereni-
gingen en kringen van harte Gods zegen 
en leiding toe in het komende seizoen. 
En ben(t) u/jij nog nooit geweest op een 
doordeweekse bijeenkomst? Dan nodigen 
we u/je van harte uit om eens vrijblijvend 
aan te sluiten!
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Pastoraat

Uit de gemeente

Roosters en Data

Halloween
Op 31 oktober wordt Halloween gevierd. 
Dit feest wordt onder kinderen en volwas-
senen in Nederland steeds populairder. 
Gezien de heidense oorsprong, maar ook 
gezien griezelige zaken, zoals doodskop-
pen, vleermuizen en skeletten, die dit 
feest leuk moeten maken, is er alle reden 
om te waarschuwen tegen dit feest van 
de duisternis. In de Bijbel is duisternis een 
begrip dat tegenovergesteld is aan de aan-
wezigheid van God. De Bijbel gebruikt het 
woord duisternis ook vaak als een aan-

duiding voor het kwaad, terwijl licht het 
goede aanduidt. De straf op de zonden 
is dat God de mens zal werpen in de bui-
tenste duisternis waar wening zal zijn en 
knersing van de tanden. De Heere Jezus is 
het Licht van de wereld. Wie in Hem gelooft 
zal niet in de duisternis geworpen worden, 
maar voor eeuwig bij God in de hemel zijn. 
Doe daarom niet mee met Halloween en 
waarschuw de mensen om u heen die Hal-
loween een onschuldig feest vinden. Ook 
op de catechisaties zal hier aandacht aan 
worden gegeven.

Vergader- en bijeenkomstenrooster
29 september Kinderclub
30 september Stemmingsavond/Inleiding jaarthema
1 oktober JV Activiteitenavond
4 oktober Catechisatie, gezamenlijke opening
5 en 6 oktober  Vrouwenvereniging
5 oktober Open avond belijdeniscatechisatie
7 oktober Weekdienst
8 oktober JV +16
9 oktober Gebedskring
9 oktober Mountainbiken
11 oktober Catechisatie
12 oktober Belijdeniscatechisatie
14 oktober Lidmatenkring
15 oktober JV -16
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Diaconie

Opbrengst collecten augustus
(collecteontvangsten via de website en per bank)

Zondag  1-8 
Zondag  8-8 DPE  
Zondag  15-8 
Zondag  22-8 
Zondag  29-8 

Per bank ontvingen we in augustus, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming  
DPE  
Per bank zijn voor juli nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming   
Gave  
Per bank zijn voor juni nog de volgende collectegelden nagekomen:
GDC diaconale projecten  
Open Doors   
FNGP  
MAF, comité de Bruijn  

21 oktober Jonge lidmatenkring
23 oktober Gebedskring
25 oktober Catechisatie
26 oktober Belijdeniscatechisatie
26 en 27 oktober Vrouwenvereniging
27 oktober Ouderenmiddag
29 oktober JV -16
5 november Themabuffet
19 november Zaalsportavond
20 november Klusmorgen

Oppasrooster 
3 oktober Mw. M. van de Craats, Mw. J. (Jacobien) van der Vliet

Lisanne Bakker, Annemijn Pluimers
10 oktober Mw. M. Donkersteeg, Mw. K. Jansen

Hadassa Adam, Marieke van Leeuwen
17 oktober Mw. A. Aalbers, Mw. M. van de Kamp

Annemieke van Engelenhoven, Anke van der Vliet
24 oktober Mw. N. de Kool, Mw. W. Oostrom

Rebecca Adam, Annemijn Pluimers
31 oktober Mw. E. Kroon, Mw. D. Vroegindeweij

Lisanne Bakker, Charlotte Pluimers

Kerkautorooster
Wilt u graag naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Dan kunt u contact opnemen met 
degene die vermeld staat in het onderstaande rooster. Er is een kerkauto beschikbaar 
voor Ede en één voor Bennekom/Wageningen. Heeft u wél een auto en bent u bereid 
om mee te draaien in het kerkautorooster? Dan horen we het graag. Met name voor Ede 
zoeken we nog mensen die hun mede-gemeenteleden willen ophalen voor de kerk-
dienst. U kunt contact opnemen met fam. van Leeuwen. (0318 56 15 49)

Zondag 3 oktober   Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  

Zondag 10 oktober Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55
Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen  0318 56 15 49

Zondag 17 oktober Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07

Zondag 24 oktober Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0318 41 57 15 

Zondag 31 oktober Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83

Collectebestemmingen
Zondag 3 oktober is het Israelzondag. De 
diaconale collecte is dan bestemd voor 
christelijk inloophuis Dimona (Joz. 15:22) 
in de Negev-woestijn. Het werk in Dimona 
gaat door. Het inloophuis zorgt voor mooie 
ontmoetingen en goede gesprekken. Er is 
een begin gemaakt met verslavingszorg 
en ook de gemeente krijgt hoe langer hoe 
meer vorm. Ook de andere projecten gaan 
door en er liggen nieuwe plannen. Daarom 
een hartelijke oproep om het werk onder 
het Joodse volk ook financieel te steunen, 
zodat niet alleen de gebeden, maar ook 
uw liefde hen tot behoud mag zijn.

Zondag 10 oktober is de diaconale collecte 
bestemd voor het Noodhulp- en Rampen-
fonds van de Generale Diaconale Commis-
sie van de Hersteld Hervormde Kerk. Uit dit 
fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden 
aan mensen elders in de wereld, die met 
een ramp of noodsituatie te maken krijgen. 
In de achterliggende tijd werd vanuit dit 
fonds noodhulp ondersteund op de Filipij-
nen (vanwege de orkaan Vamco), in Ethio-
pië en Soedan (vluchtelingen Tigray-regio) 
en voor de vervolgde kerk (voedselhulp).
Op zondag 24 oktober is de diaconale col-
lecte bestemd voor de noodopvang van 
Afghaanse evacués in Harskamp. Sinds eind 
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Kerkvoogdijaugustus verblijven er Afghaanse evacués 
in Harskamp. Er is een noodopvang inge-
richt op de legerplaats. Coördinatie Vrij-
willigers Vluchtelingen Ede (CVVE) heeft 
contact met het COA en coördineert in over-
leg met de gemeente Ede het bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod en de inzet 
van vrijwilligers. In de eerste week wer-
den er telefoonladers ingezameld en in 
overleg met het Rode Kruis specifieke kle-
dingstukken. Kerken in Ede en Harskamp 
vervulden daarin een belangrijke rol. De 
opbrengst was overweldigend! Inmiddels 
komt er langzamerhand meer ruimte voor 
activiteiten. Op doordeweekse dagen wor-
den er activiteiten georganiseerd voor de 
kinderen, die (nog) niet naar school gaan. 
Vele vrijwilligers zetten zich hiervoor in. 
Andere vrijwilligers maken mensen weg-
wijs die in het weekend met een gehuurde 
bus naar Ede gaan om inkopen te doen. En 
weer andere vrijwilligers wandelen met 
een groepje mensen in en om Harskamp. 
De CVVE is dankbaar voor het grote aanbod 
dat er komt vanuit de samenleving! Om op 
de hoogte te blijven van actuele hulpvra-
gen kunt u het beste de website van CVVE 
in de gaten houden en hen volgen op de 
social media kanalen. Vaak zijn er name-

lijk vragen waarvoor zij op korte termijn 
iets of iemand zoeken. Ook stuurt de CVVE 
met regelmaat een nieuwsbrief. Aanmel-
den daarvoor kan via https://cvvede.nl/
aanmelden-nieuwsbrief Laten we de situ-
atie van deze vluchtelingen opdragen in 
het gebed!

Alle collecten bevelen we van harte bij 
u aan. Ook nu de collecte alleen digitaal
plaatsvindt, is het belangrijk dat de inkom-
stenstroom op peil blijft. Zo kunnen we als
gemeente onze diaconale taak voort blijven 
zetten. Laten we ook nu van onze overvloed 
rijk blijven geven voor God en onze naaste!

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 vrij-
willigershulp@hhgede.nl.

Opbrengst collecten augustus
(collecteontvangsten via de website en per bank)

Zondag  1-8 
Zondag  1-8 Kerk en pastorie  
Zondag  8-8 
Zondag  8-8 Kerk en pastorie  
Zondag  15-8 
Zondag  15-8 Kerk en pastorie  
Zondag  22-8 
Zondag  22-8 Kerk en pastorie  
Zondag  29-8 
Zondag  29-8 Kerk en pastorie  

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

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in juli en augustus € 88,10 opgebracht. De opbrengst komt ten 
goede van Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Oude metalen
In augustus ontvingen we in totaal € 170,60 voor oude metalen.

Collecte Opleiding predikanten
Op 3 oktober is de 2e collecte bestemd voor de opleiding van vorming van predikanten.
Zoals u wellicht hebt gelezen, is de commissie opleiding en vorming (COV) bezig met 
de evaluatie van onze predikantenopleiding. Wij hopen op basis hiervan de opleiding 
te versterken en onder andere meer aandacht te geven aan de Bijbelse vakken. Hier is 
veel wijsheid voor nodig. Daarom vragen wij u de commissie op te dragen in het ge-
bed. Ook willen wij u vragen de financiële consequenties mee te helpen dragen door 
bij te dragen aan de collecte. U kunt ook rechtstreeks uw gift overmaken op NL81 RABO 
0141 4580 62 t.n.v. COV onder vermelding van “gift opleiding”.

Ondanks het feit dat Jezus ons duidelijk maakt dat het een smal pad is, zijn er velen vastberaden om 

een zelfgemaakte weg te creëren. Elke dag van hun leven besteden ze aan het doorgaan in hun eigen 

richting. Maar het ‘eeuwenoude pad’ is precies daar vastgelegd waar God het beschikt heeft. En het 

zal niet verschuiven door de grillen van de mens. Ook al zal er nooit meer enig menselijk wezen meer 

op wandelen, het blijft waar God het heeft gevestigd. Als je boven de brede weg een bordje hangt 

waarop staat: ‘Smal Pad’, betekent dit niet dat het dan waar is. Het is klinkklare onzin en waanzin om 

te denken dat, omdat alle anderen ook op de brede weg zijn, het wel acceptabel is voor God. De popu-

lariteit zou duidelijk moeten maken dat het precies andersom is. Zoals John Wesley zei: ‘Als velen met 

je meegaan, zo zeker als God waar is, gaan zij en jij samen richting de hel!

Steve Gallagher
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Activiteitencommissie

Verenigingen en Kringen

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 20 november. We beginnen om 9.00 uur en ron-
den af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van Leeu-
wen, 0318-561549. 

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

Als activiteitencommissie kijken we terug 
op een jaar waarin we (ondanks de be-
perkende maatregelen) geslaagde activi-
teiten konden organiseren. Wij zijn daar 
dankbaar om! Het geeft ons positieve ener-
gie om ook komend jaar weer gezellige en 
samenbindende activiteiten te organiseren 
voor en met de gemeente.

Komend jaar hebben we dan ook weer 
een prachtig programma met superleuke 
activiteiten op de agenda gezet. Wij als 
activiteitencommissie zijn al enthousiast, 
wat dacht u van onderstaande activitei-
ten?

Mountainbiken | 9 oktober 2021 
Op 9 oktober verzamelen we om 12.45 
uur bij de kerk om vervolgens 13.00 uur 
te vertrekken. De kosten zijn € 5,- per 
persoon (excl. eventuele huur moun-
tainbike). U kunt zich aanmelden via een 
aanmeldformulier op de website. Ook 
als u zelf geen mountainbike heeft kunt 
u gewoon mee gaan, geef dit aan op het

aanmeldformulier dan regelen wij er een 
voor u.

Themabuffet | 5 november 2021
Oosters, Amerikaans of gewoon vertrouw-
de Hollandse stamppot… we twijfelen nog 
een beetje wat we elkaar gaan voorzetten. 
Maar dat we een gezellige maaltijd met 
lekker eten gaan organiseren voor de ge-
meente staat al vast op 5 november.

Zaalsportavond | 19 november 2021 | 
20.00 tot 22.00 uur
Voor alle sportievelingen: we gaan toffe 
zaalactiviteiten organiseren op 19 novem-
ber! Waar en welke sport(en) precies, dat 
komt nog, maar hou 19 november in de 
agenda vrij! Of nog beter, zet maar gelijk in 
de agenda: Zaalsportavond Kerk. 

HHKetting | 14 januari 2022   
Omdat de HHKetting zo geslaagd was, or-
ganiseren we die ook weer in 2022. We 
worden nu eenmaal altijd blij van verras-
singen, pakketjes en spontane gesprekken!

Bordspelavond | 21 januari 2022 
Voor de bordspelliefhebbers organiseren 
we 21 januari in 2022 een bordspelavond. 
Van Ticket to Ride naar Mens erger je niet 
en welk spel u daartussen ook maar leuk 
vindt; probeer maar eens van uw kerkge-
nootjes te winnen! En het gaat natuurlijk 
bovenal om de gezelligheid…

Bloemen en potgrondactie | 26 maart 
2022 
Het voorjaar is nog ver weg, maar voor u het 
weet staat het voor de deur. Leuk om dan 
weer een bloemetje te sturen, óf misschien 
wel te krijgen. Sla ook uw jaarlijkse beno-
digde voorraad potgrond in, altijd handig 

voor uw moestuintje. Als u die niet heeft 
wellicht een idee om er mee te beginnen?

Mountainbiken | 5 juni 2022   
Voor de fietsers die 9 oktober ook mee-
doen, nadien is het vast de moeite waard 
om de 5e van juni weer op de mountain-
bike te stappen.

Het kan heel goed dat we bij sommige acti-
viteiten ook maatwerk en creativiteit moe-
ten toepassen. We brengen u als de data 
van activiteiten naderbij komen dan ook 
altijd op de hoogte van de concrete invul-
ling van de activiteit. We hopen met elkaar 
weer mooie, actieve momenten te delen.

Kinderclub
De startdag is alweer voorbij. Het was erg 
gezellig, ondanks dat jullie aan het eind 
flink nat geregend zijn. Dit jaar begint ook 
de jongensclub met als leidinggevenden 
Wouter Spee en Anton van de Pol. Op 29 
september is de 1e gewone clubmiddag 
weer. Jullie kennen elkaar al, maar het 
voelt misschien wel anders om op de club 
te zijn. Een nieuwe groep, een meester, of 
voor het eerst op de club… We beginnen om 
14.00 uur. Het thema is ‘Dienen’. We gaan er 
een leuke middag van maken; tot dan!

Groetjes van alle jufs en meesters.

Jeugdvereniging
De eerste maand is alweer omgevlogen. 
Fijn dat we alweer zoveel jongeren op de 
JV hebben gezien!

Op 11 september hebben we een gezellige 
startdag gehad op het veld van Kernhem. 
Er is gevoetbald en gevolleybald, gekletst, 
gegeten, en we hadden heerlijk ijs van een 
niet nader te noemen ijszaak waar Henry 
fan van is.

Daar hebben we ook de opening van het 
JV-jaar gedaan. Thema van dit jaar is: Alles 
wordt nieuw! Natuurlijk wijst dit in de eer-
ste plaats naar de nabije toekomst: De te-
rugkomst van Jezus Christus, en de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde. Daar willen we 
komend jaar graag bij stilstaan. Daarnaast 
leggen we verbanden met de nieuwe aar-
de na de schepping (paradijs) en de nieuwe 
aarde na de zondvloed (Noach). Ook zullen 
andere thema’s, die jullie aandragen, een 
plek kunnen krijgen.
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Op het moment van schrijven is de eerste 
JV avond van de -16 net achter de rug. Met 
15 jongeren en 3 leiding hebben we een 
mooie JV avond gehad, waarbij we stilston-
den bij de ‘eerste’ nieuwe aarde: het para-
dijs. Alles was goed geschapen en de mens 
had alles wat het nodig had. Toch bleken 
we als mensen méér te willen…

Daarna zijn we met het INDOOR Spijker-
broekhangen begonnen. Alle JV-ers heb-
ben hun best gedaan om zo lang mogelijk 
aan de spijkerbroek te blijven hangen, en 
dit gaf een heel interessante tussenstand! 
Je begrijpt het al: Mocht je deze JV avond 
gemist hebben, schuif de volgende keer 
gewoon aan. Als jij op een andere JV avond 
aan de spijkerbroek hangt, schrijven we je 
resultaat gewoon in de lijst. Aan het einde 
van het seizoen wacht een echte beker 
voor de kampioen!

We hebben ook even proefgedraaid met 
Spijkerbroekhangen OUTDOOR. De sport-
toestellen voor de CHE leenden zich daar 
prima voor. Maar omdat hier al een groepje 
andere jongeren bezig was hebben we 
alleen even kort uitgeprobeerd hoe het 
werkte. Al met al een heel gezellige avond.

Voor komende maand staan er ook leuke 
dingen op stapel. Gelijk op 1 oktober al 

organiseren we voor -16 en +16 de activi-
teitenavond. Wat we precies gaan doen, 
daar zijn we nog mee bezig, maar houdt 
de avond vrij en de app in de gaten. Aan-
sluitend aan de activiteitenavond vindt de 
‘Nacht zonder Dak’ plaats. Een aantal JV-
ers heeft al sponsoren gezocht voor deze 
sportieve onderneming. Natuurlijk mag je 
ook zonder sponsorgeld meedoen. Meer 
informatie over de ‘Nacht zonder Dak’ kan 
je krijgen bij diaken van Harten. Zorg dat je 
het niet mist!

Data in oktober:
•  1-10 Activiteitenavond voor de hele JV - 

Aansluitend ‘Nacht zonder Dak’
• 8-10 JV avond +16
• 15-10 JV avond -16
• 22-10 Herfstvakantie
• 29-10 JV avond -16 

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

Zinnige Zondagavonden 
Door corona zijn de Zinnige Zondagavon-
den [tijdelijk?] gestopt. Is er belangstel-
ling dat we deze weer opstarten? Laat mij 
het weten. Ter verduidelijking: de Zinni-
ge Zondagavonden zijn bedoeld voor onze 
jongeren die meer willen weten over de 
fundamenten van het christelijk geloof. Je 
krijgt argumenten in handen om je te ver-

dedigen en in gesprek te gaan met je se-
culiere omgeving. Deze avonden worden 
ongeveer  één keer per maand gehouden 
op zondagavond in de pastorie.   

Catechese  
Het systeem van het afgelopen jaar han-
teren we nu ook weer. We komen samen 
voorin de kerk en houden afstand. We heb-
ben vier groepen die om de beurt les krij-
gen van dhr. L. Soeters dan wel van mij. Heb 
je nog een boekje van vorig jaar, neem het 
mee,  dan kunnen we het voor een ander 
jaar weer gebruiken.  De eerste catechese-
avond is op maandag 4 oktober en is een 
gezamenlijke avond met alle groepen die 
begint om 19.00 uur.  

Belijdeniscatechisatie  
Belijdenis doen. Misschien denk je/denkt 
u erover na. Allerlei afwegingen kunnen
een rol spelen. Het is goed om te bedenken 
dat het niet zomaar een keuze is. Belijdenis 
doen is een zaak waar we toe worden ge-
roepen. Trouwens niet alleen in het doen
van een keer openbare belijdenis, maar
in je en met je hele leven. Belijdenis doe
je niet omdat het er nu eenmaal bij hoort
als je rond de 20 jaar bent geworden. Maar 
omdat de Heere Zijn Naam al over u/jou uit-
sprak tijdens de bediening van de Heilige
Doop. Of, als je niet gedoopt bent, je roept
onder de verkondiging van het Woord. ‘Dit
is de weg, wandelt in dezelve.’ Kun je dat
vanuit je zelf? Nee. Wanneer ben je goed
genoeg? Nooit. Gaat je hart uit naar Hem?
Hij wil geven wat Hij eist. Zoals Paulus dat
zegt: ‘Hij, Die u roept, is getrouw, Die het
ook doen zal’ (1 Thess. 5: 24). Wil je graag
belijdeniscatechisatie volgen, meld je aan.
Wil je eerst nog een gesprek met mij: laat

het mij weten. Je bent welkom. In elk geval 
is op dinsdag 5 oktober om 20.00 uur – in 
de pastorie - een avond voor iedereen, die 
over belijdenis doen meer wil weten en 
van plan is om belijdenis te doen.  

Ouderenmiddag 
Op 27 oktober is er een ouderenmiddag. 
Deze keer komt mw. Joke Suijker. Zij zal 
een presentie geven over de schilderwer-
ken van Rembrand en met name over de 
Bijbelse taferelen die hij heeft geschilderd. 
We beginnen om 14.30 uur.  

Lidmatenkring  
Donderdagavond 14 oktober om 19.30 uur 
is er de lidmatenkring.  We vervolgen onze 
reis door de Efeze brief en zijn bezig met 
het laatste hoofdstuk. De afgelopen keer 
hebben we vers 17 met elkaar behandeld. 
Nu gaan we nadenken over de volgende 
verzen. Allen hartelijk welkom! 

Jonge lidmatenkring 
Op 21 oktober om 20.00 uur komen we 
weer met de jonge lidmaten samen in 
de kerk.    De vorige keer hebben we over 
hoofdstuk 25 nagedacht, van het boek-
je  ’Welkom in de strijd’. Nu dus hoofdstuk 
26. We lezen dit hoofdstuk gezamenlijk
met elkaar en bespreken deze en eventu-
ele andere vragen. 

Vrouwenvereniging
‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in 
Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van 
hen...’ waren de woorden van mw. Bui-
tink toen we onze ochtend begonnen. Een 
klein groepje, maar wat is ‘klein’ als we 
minstens met ‘twee of drie’ bij elkaar zijn?? 
Hoe heerlijk waar is dit, omdat Hij het Zelf 

De eindtijd betekent voor christenen dat ze worden meegezogen worden in de geest van de eindtijd. Ik 

heb wel van mensen gehoord die zomaar voor de aardigheid en uit nieuwsgierigheid eens gingen naar 

die massa-bijeenkomsten van Hitler voor de oorlog. Tot hun eigen verbazing werden ze helemaal mee-

gesleept. Toen de Hitlergroet door honderdduizenden gebracht werd, deden ze mee en kwamen ze vol 

enthousiasme weer thuis. We worden als kikkers in een emmer langzaam maar zeker levend gekookt 

en we hebben het veelal niet eens in de gaten, omdat het zo geleidelijk gaat. Het valt te vrezen dat de 

antichrist door een afvallig christendom warm verwelkomd zal worden. Net als bij Hitler.
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Puzzelhoekje

zegt! Dat maakt ons met eerbied ‘stil’, om 
zo samen het Woord te openen!

Daarbij met elkaar de zorgen delen bin-
nen de gemeente; het is lang geleden dat 
we elkaar ontmoet hebben. Om daarbij 
ook met barmhartigheid naar elkaar om te 
zien en het van Hem te verwachten. 

In oktober staan er 2 bijeenkomsten ge-
pland. Dinsdagochtend  5 oktober  en 
woensdagavond  6 oktober  hopen we 
Bijbelstudie 4 te behandelen met elkaar. 
Dinsdagochtend 26 oktober en woensdag-
avond  27 oktober  Bijbelstudie 5, uit het 
boekje van Jakobus. 
Hopelijk tot dan, van harte welkom!

Ha jongens en meisjes,
Dit keer heb ik een knutselwerkje voor jullie uitgezocht. Een puzzel en kleurplaat in één. 
Dit werkje gaat over een verhaal uit de Bijbel over vier vrienden die hun zieke vriend bij 
Jezus brachten. Misschien kan je wel iemand vinden die dit verhaal aan je wil voorlezen 
nadat je het werkje hebt gemaakt. Dit verhaal kan je vinden in Markus 2: 1-12. Kleur het 
zo mooi mogelijk en als je het werkje in elkaar hebt gezet dan wil papa of mama vast wel 
een foto maken en opsturen. Dit kan dan weer opgestuurd worden naar de Valkestein 917, 
6714 BG Ede of naar puzzelhoekje@hhgede.nl.

Groetjes Simone

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen die 

in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben’ (Johannes 3:16). (…) Dit evange-

lie is een van de heerlijkste preken die u in het hele Nieuwe Testament kunt vinden. Eigenlijk moest dit 

evangelie – als dat mogelijk was – met gouden letters in onze harten geschreven staan. Iedere christen 

moest in ieder geval deze tekst uit het hoofd kennen en alle dagen een keer in gedachten opzeggen. 

Dan zouden wij er helemaal mee bekend worden en de woorden beter leren verstaan. Want het zijn 

woorden waardoor een bedroefd hart vrolijk en een dood mens weer levend wordt gemaakt – tenmin-

ste als u deze woorden in het geloof aangrijpt. Het is helaas niet mogelijk deze heerlijke prediking in 

woorden uit te drukken. Daarom moeten wij God ernstig bidden dat Hij, door Zijn Heilige Geest, deze 

woorden beter in ons hart verklaart, dan wij er over kunnen spreken. Ja, dat Hij deze woorden zo vol 

licht en vuur maakt, dat we er troost en vrede van mogen ontvangen.

Maarten Luther
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Verhaal

Overige berichten

sleten door het vele gebruik, maar hij is 
nog steeds in onze harten door de genade 
van God!’

Vraag:   Wat kun je niet doen met 
Gods Woord?

Bijbellezen:  Galaten 3 : 21 - 29
Uit: “Het onweer” 
door Joël R. Beeke en Diana Kleyn 
(uitgeverij de Groot Goudriaan – Kampen) 

Het boek van Samusili
Samusili was een slavenjongen. Hij werk-
te op een grote cacaoplantage. Hij moest 
voor zonsopgang opstaan en de hele dag 
hard werken. Maar Samusili ontmoette 
een aantal arbeiders die zijn taal spraken. 
Ze vertelden hem over een nieuwe manier 
van leven. Ze kwamen bij elkaar om ‘Yesu’ 
(Jezus) te aanbidden en om mooie verha-
len uit een goed boek te lezen. Samusili 
leerde lezen en schrijven uit het boek. Hoe 
meer hij leerde, des te meer hield hij van 
het boek. Jammer genoeg werd de eige-
naar van het boek al snel naar een andere 
plantage overgeplaatst. Samusili miste 
het bijzondere boek vreselijk, en verlang-
de er heel erg naar! Hij bad elke dag voor 
zo’n boek. Hij bad als hij wakker werd. Hij 
bad vaak gedurende de lange uren van 
de dag. Hij bad ook ’s nachts vurig dat de 
Heere hem zo’n boek zou sturen. Op een 
dag kreeg Samusili een prachtige verras-
sing. Terwijl hij een zak cacaobonen leeg-
de, vielen er niet alleen bonen maar ook 
een boek uit. Hij pakte het vast, en her-
kende het woord ‘Ovikanda’ (brieven) op 
het omslag. Als door een wonder was het 
boek verschenen! Zodra hij kon nam hij het 
boek mee naar zijn kamer. Nu kon hij weer 
lezen! Samusili deelde al snel zijn geheim 
met de andere werkers. Zij waren erg blij! 
Ook zij wilden leren lezen en schrijven. ’s 
Avonds laat, nadat de lichten uitgingen, 
kwamen ongeveer honderd slaven in het 

geheim bij elkaar. De roep van de ransuil 
was het teken om te komen. Ze gebruik-
ten elk velletje oud papier dat ze konden 
vinden om de teksten uit het boek en de 
gezangen die ze kenden over te schrijven. 
De beste tijd om God te aanbidden, Zijn 
Woord te lezen, te zingen en hun lessen te 
leren was ’s avonds laat. Toen de opzich-
ter van de plantage er achter kwam wat 
de slaven deden, overviel hij de ‘school’. 
Hij verbrandde al hun potloden, papier en 
zelfgemaakte boeken. De arme Samusili 
kreeg zweepslagen en werd in de boeien 
geslagen. Toen de andere arbeiders hem 
kwamen bezoeken, zei hij: ‘Ik ben geke-
tend, maar ze kunnen het Woord van God 
niet vast ketenen.’ Hij vertelde hun wat 
God zegt in het goede boek. Later werd 
Samusili vrijgelaten. Nu moesten de chris-
tenen nog harder werken en kregen ze 
zwaardere opdrachten dan de anderen. 
Ze leden onder de zweepslagen. Toch 
kwamen ze zo vaak mogelijk samen in 
het bos om God te eren. Uiteindelijk ging 
de wrede opzichter terug naar zijn eigen 
land. Gelukkig stopte de nieuwe opzichter 
met de martelingen. Samusili onderwees 
de werkers jarenlang uit het boek. Hij ver-
telde hun dat ze moesten bidden om ge-
loof in God en genade om te geloven in 
Jezus Christus. De Heilige Geest zegende 
zijn onderwijs rijkelijk. Later kreeg Samu-
sili te horen dat hij terug mocht naar zijn 
vaderland. Maar hij zei: ‘Hier vond Christus 
mij; ik zal hier blijven om anderen over 
Hem te vertellen.’ Heeft hij nog steeds het 
Ovikanda dat uit de zak cacaobonen viel? 
Samusili vertelt: ‘De bladzijden zijn ver-

Ontmoetingsdag militairen 30 oktober 
2021
Nagenoeg de gehele coronatijd werd 
voor militairen ‘radiostilte’ afgekondigd. 
Dit keyword is niet verwonderlijk, want 
de persoonlijke contacten met militairen 
werden door covid 19, heel begrijpelijk, 
geminimaliseerd. Die werden door de 
werkgroep militairen Hersteld Hervormde 
Kerk (HHK) wel node gemist en er is het 
nodige aan nieuws. In de eerste plaats is 
een Hersteld Hervormd predikant geroe-
pen om de taak van legerpredikant op de 
vliegbasis Woensdrecht te vervullen. Daar-
naast zocht het deputaatschap militairen 
van de Christelijk Gereformeerde Kerken 
(CGK) contact om aan te sluiten bij de ‘con-
tact- of ontmoetingsdagen’ van de werk-
groep militairen HHK. Na enige ervaring 
te hebben opgedaan zal door werkgroep 
en deputaatschap geëvalueerd worden of 
en op welke wijze dit contact zal worden 
voortgezet.

Om hieraan nog dit jaar inhoud te geven 
heeft de werkgroep Militairen HHK op 30 
oktober 2021 een ontmoetingsdag ge-
pland in Het Echos Home Ermelo, Leuve-
numseweg 68; 3852AS. Dit is mede een uit-
gelezen moment om de aanwezigen met 
één HHK en twee CGK krijgsmachtpredikan-
ten kennis te laten maken en hen te laten 

vertellen over hun ervaringen bij drie ver-
schillende defensieonderdelen; mits niet 
op uitzending of meerdaagse oefening.

De doelstelling van de werkgroep militai-
ren HHK is ‘een hand en een voet’ te zijn 
voor de individuele veteraan, militair en/of 
haar achterban. Het inruimen van tijd, spe-
cifiek vanuit de eigen kerk, voor een (ge-
loofs-) gesprek, het bieden van een luiste-
rend (geestelijk) oor of het vervullen van 
een intermediaire rol in het verwijzen naar 
geestelijke c.q. maatschappelijke hulpver-
lening is daarvan onderdeel. De uitnodi-
ging om de ontmoetingsdag bij te wonen 
is daarom gericht aan iedere veteraan, mi-
litair of hun achterban.

Het dagprogramma: Na het arriveren tus-
sen 10.00 en 10.30 uur, krijgt u een kop 
koffie of thee met cake aangeboden. 
Daarna volgt de opening van deze ontmoe-
tingsdag, waarin een korte meditatie is 
opgenomen met thema “hij reisde . .. met 
blijdschap”, n.a.v. Handelingen 8 : 39. Is dit 
niet een gedeelde blijdschap ? Wanneer er 
blijdschap is in de hemel over één zondaar 
die zich bekeert (Lukas 15:7). . . . en als er 
blijdschap is bij de engelen Gods over één 
zondaar die zich bekeert (Lukas 15:10) zal 
er dan bij Filippus, die door de Geest des 
Heeren is weggenomen uit het gezicht 
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Voor u gelezen

van een machtig heer van Candacé, geen 
blijdschap zijn ! ? Vervolgens krijgen de 
krijgsmachtpredikanten gelegenheid zich 
te presenteren. Om ca. 12.30 uur is het de 
hoogste tijd de inwendige mens te verster-
ken. Er is tijd om vragen te stellen, om als 
deelnemer onderling contacten te leggen 
of ervaringen te delen.

De plaats Hoogeveen is in het verband van 
de werkgroep militairen mogelijk een ver-
bindende factor tussen de HHK en CGK. Een 
leidend en verbindend persoon binnen de 
Christelijk Gereformeerde Kerken was toch 
geestelijk wetenschapper en hoogleraar 
dogmatiek in Kampen, hoogleraar theolo-
gie aan de VU in Amsterdam, tevens lid van 
de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, 
Dr. Herman Bavinck, die op 13 decem-
ber 1854 in Hoogeveen werd geboren, 
waar zijn vader Christelijk Gereformeerd 
predikant was (het jaar ook waarin de af-
gescheidenen de Theologische School in 
Kampen openden).

Wanneer u deze ontmoetingsdag wilt be-
zoeken, wordt het buitengewoon op prijs 
gesteld dat u zich aanmeldt per mail bij 
engelsharm@gmail.com of telefonisch op 
0651 70 67 27. U maakt daarmee de orga-
nisatie van cake, koffie, en karnemelk bij 
de lunch, een stuk eenvoudiger en aantrek-
kelijker voor de beheerder van het Echos 
Home.

Namens de werkgroep militairen HHK en 
deputaatschap CGK

Hoogeveen, H. Engels
Secretaris werkgroep militairen HHK

Woonruimte gezocht
Hallo, mijn naam is Leah Kamp, ik ben 17 
jaar en sinds dit schooljaar eerstejaars stu-
dente Pabo aan de CHE. Daarom ben ik op 
zoek naar een woonruimte. Bent u of kent 
u iemand die mij misschien zou kunnen hel-
pen, dan kunt u contact met mij opnemen!
Leah Kamp 
leahkamp04@gmail.com / 0684 72 88 98

Misschien hebt u wel eens gehoord van 
evangelist Leonard Ravenhill (1907-1994). 
Onlangs las ik een uitspraak van hem, die 
hij deed op 86-jarige leeftijd. Een uitspraak 
die mij raakte. ‘Als ik meer tijd in gebed had 
doorge-bracht met God, in plaats van druk 
te zijn met preken en alle andere dingen 
om de wereld te veranderen, zou ik een 
andere man zijn geweest.’ En juist Ravenhill 
was al iemand met een intens gebedsleven. 
Hele dagen bracht hij soms door in gebed.

Ik vind dit zeer herkenbaar. Vaak zijn we 
drukker voor de Heere en met andere 
dingen, dan dat we tijd door-brengen 
met Hem. Aan zijn voeten, in Zijn tegen-
woordigheid. Diep in ons hart vinden we 
dat misschien wel verspilde tijd. Het gaat 
toch om wat je doet… Toch is dit de beste 
plaats, bij de Heere. Wij beoordelen een 
christen vaak aan zijn zichtbare activitei-
ten in de dienst van God. Maar Hij ziet ons 
hart aan. Is ons hart toege-wijd aan Hem? 

‘Heere, ik wil er zijn voor U, mij in U ver-
heugen. Hier is mijn leven… het is voor U, 
voor U al-leen.’

Hoeveel van zulke gelovigen, die deze in-
timiteit met de Heere Jezus kennen, zijn 
er nog in ons land? Meer dan wij denken, 
daar ben ik vast van overtuigd. Laten we 
niet doen alsof de Heere ons land heeft 
verlaten. Daar doen we Hem tekort mee. 
Hij leeft, Hij werkt, onder ouderen en on-
der jongeren. Dat geeft mij hoop voor ons 
land en voor ons volk. Omdat we een le-
vende God hebben, voor wie niets te won-
derlijk is. Verschillende tek-sten komen 
mij in gedachten, ter bemoediging, ook 
voor u. ‘Ik heb veel volk in deze stad’ (Han-
delingen 18:10).

‘Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend 
mannen overgelaten, die de knie voor het 
beeld van Baäl niet gebogen hebben’ (Ro-
meinen 11:4). ‘Trek midden door de stad, 
midden door Jeruzalem, en zet een merk-
teken op de voorhoofden van de mannen 
die zuchten en kermen over al de gruwel-
daden die in het midden ervan gedaan 
worden’ (Ezechiël 9:4). 

Zijn wij als volgelingen van de Heere Je-
zus verantwoordelijk voor het geestelijk 
welzijn van ons volk? Ik meen van wel. We 
laten teveel het geestelijk welzijn van ons 
land uit onze vingers glippen, door te la-
ten gebeuren dat de zonden en de onge-
rechtigheid in dit land meer en meer toe-
nemen. Kunnen wij dit dan tegenhouden? 
Zeg niet te snel ‘nee’. Wijs niet te snel naar 
al degenen die in zonden leven. Raakt het 
ons dat een groot deel van ons volk voor 
eeuwig verloren dreigt te gaan? Hande-

lingen 4:12 zegt immers dat er maar één 
weg tot de redding, tot het behoud is: ‘En 
de zaligheid is in geen ander, want er is 
onder de hemel geen andere Naam onder 
de mensen gegeven waardoor wij zalig 
moeten worden.’ 

We zien het gebeuren en stellen onszelf 
zo vaak gerust door tegen elkaar te zeg-
gen dat het richting de weder-komst van 
de Heere Jezus geestelijk steeds donker-
der zal worden. Laten we de Heere bidden 
dat Hij door de Heilige Geest Zijn bewo-
genheid in ons hart uitstort. Bewogen-
heid die de Heere Jezus deed uitroepen: 
‘Jeruza-lem, Jeruzalem (…) hoe vaak heb 
Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op 
de wijze waarop een hen haar kui-kens 
bijeenbrengt onder haar vleugels…’ (Mat-
theus 23:37).

Kennen we iets van de verootmoediging 
van Daniël, die het in zijn aangrijpende 
gebed in hoofdstuk 9 uit-roept: ‘…wij heb-
ben gezondigd, wij hebben onrecht ge-
daan, wij hebben goddeloos gehandeld 
(…) bij ons is de schaamte op het gezicht 
(…) omdat we tegen U gezondigd hebben. 
(…) Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, 
sla er acht op en doe het, wacht niet lan-
ger – omwille van Uzelf, mijn God’ (vers 
5, 7, 8, 19). Raakt het ons nog dat onze 
buren, onze familie, onze collega’s, onze 
landgenoten steeds minder van het chris-
telijk geloof willen weten? Veel gelovigen 
voelen zich de verliezers. Ze schamen zich 
voor het Evangelie en ten diepste voor de 
Heere Jezus. 

De zendeling Jonathan Edwards (1703-
1758) bad vaak: ‘O God, stamp de eeu-
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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 31 oktober. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 21 oktober 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).

Als ik de dingen in mijzelf die niet van God zijn niet dood, doden zij de dingen die van God zijn.

Oswald Chambers

wigheid in mijn gedachten, zodat ik alles 
zie met de eeuwigheid voor ogen.’ Het 
gevolg was de Eerste Grote Opwekking in 
Amerika. Ravenhill merkte op: ‘Al zouden 
we slechts vijf minuten in de eeuwigheid 
kunnen kijken, dan zou dat ons totaal ver-
an-deren. Dan zouden we ons leven vol-
ledig aan de Heere toewijden en huilen 
om de zonden.’ Een kleine ge-loofsdaad 
van ons kan grote waarde hebben voor 
de eeuwigheid. Dat moment dat u zich als 
een barmhartige Samaritaan inzette voor 
iemand die hulp nodig had… Die dag dat 
u het Evangelie deelde met iemand die op 
zoek was naar de waarheid… Die beslis-
sing om een bedrag over te maken voor
de verkondiging van het Evange-lie… Die
nacht dat u urenlang in gebed was voor
uw zoon of dochter die God de rug heeft
toegekeerd… Die dag dat u de Heere om
genade bad voor de Messiasbelijdende

Joden in Israel, voor de vervolgde christe-
nen, voor ongeboren kinderen…

Het is mijn gebed: ‘Heere, leer mij bidden, 
geef mij de vreugde om in Uw nabijheid 
te zijn. Laat het niet de laatste plaats zijn 
waar ik heen vlucht in nood, maar laat dit 
de plaats zijn die op nummer 1 staat, elke 
dag, om voortdurend in Uw aanwezigheid 
te zijn, met U te leven en met U te wande-
len, vervuld met Uw Geest.

Ik wil leven met Uw Woord, in Uw Woord. 
Uw woorden, die eeuwig zijn, levend en 
krachtig. En geef mij gena-de zicht te hou-
den op de eeuwigheid, op Uw eeuwig-
heid. Wat kan er heerlijker zijn dan een-
maal voor altijd bij U te zijn. Bij U Die ik zo 
liefheb, omdat U mij eerst hebt liefgehad. 
Geprezen zij Uw grote Naam!’

Dirk van Genderen
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Gedicht

Zeg mij of God liefde is…

Verklaar mij toch, is vaak de vraag,
wie is die God Die wordt gepreekt,

de God van liefde en vergeving,
terwijl  Hij ook de zonde wreekt?

Verklaar mij toch, is Hij Dezelfde,
de God van Wie Johannes spreekt

van Zijn liefde en erbarmen,
die tegelijk Egyptes wielen breekt?

Verklaar mij toch, ik wil begrijpen
dat Hij stééds Dezelfde is.

Terwijl Hij, de Liefde Zelve,
Sodom stort in de verdoemenis…

Ja, ik kan de vraag begrijpen,
maar ga mee naar Gethsémané’s hof,

waar de bitterste toorn van God
Zijn liefste Zoon Jezus Christus trof.

Kom dan en zie Hem in de hof,
Zijn angstig zweet, Zijn bedelend vragen..

Vader, indien het mogelijk is…
Dit lijden, deze beker, hóór Hem klagen.

Zie het kruis, zie Zijn lijden,
Zie de duisternis, het diepste Godsgemis

Zie Gods toorn over ónze zonden…
En zeg mij of God liefde is.

Als déze liefde op aarde wordt veracht,
zal ’t Lam eens niet meer tussenbeide staan.

Dán zal de toorn voor eeuwig gaan ontbranden
En zullen we hét Offer te laat verstaan.

Zeg mij of God liefde is….
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