
Meditatie

De geestelijke ladder
U moet deze ladder altijd voor ogen hebben. 
Wees niet bang, o mens, om deze treden van 
de [geestelijke] leer te beklimmen. De eerste 
trede is nog dicht bij de aarde, de volgende 
is gelijk aan de vorige. Zo klimt men met ge-
lijkmatige treden naar het hoogste toe. Die 
eerste bestijging scheidt u van de aarde; u 
betreedt de lucht onder u, zodra u uw voet 
van de aarde opgeheven zult hebben. Zo ge-
steld dat u het goede gaat doen, hebt u de 
aarde verlaten door op te staan; u verlaat de 
aarde, als u de zonde vermijdt. Het begin dus 
van een doorgaand proces om het goede te 
doen is zich van de zonde te onthouden. Op-
dat wij echter zouden weten dat dit een ge-
dragsregel van de christelijke leer is, luister 
naar de wet die zegt: ‘U zult niet echtbreken, 
u zult niet stelen, u zult geen moord plegen.’ 
Dit schenen immers passende geboden voor
onvolmaakten. Want de Heere Jezus Zelf ant-
woordde - wetend dat degene onvolmaakt
was die Hem ondervroeg door middel van
welke werken hij het eeuwige leven zou
kunnen bereiken - aan deze persoon: ‘U zult
niet echtbreken, u zult geen moord plegen,
geen diefstal plegen’ enzovoort. Vervolgens
voegde Hij voor hem die zei dat hij al die ge-
boden gedaan had de meer volmaakte gebo-
den toe, zeggend: ‘Verkoop alles wat je hebt 

en geef het de armen en je zult een schat in 
de hemel hebben.’ Christus leerde dus dat 
er zo’n groot verschil is tussen het vermijden 
van de slechte dingen en het nastreven van 
de goede dingen, dat de rijke jongeling deze 
laatste dingen weigerde te doen, hij die die 
eerste zaken als voor hemzelf gemakkelijk 
beoordeelde. Maar omdat hij boven die eer-
ste zaken niet uitgestegen was, daarom kon 
hij zich voor die laatste zaken niet toerusten; 
want als hij zijn naaste zou hebben liefgehad, 
dan had hij aan de armen de steun van zijn 
vaderlijke vermogen niet kunnen weigeren. 

Verschillenden soorten geboden
Beklim daarom de eerste trede van de wet, 
opdat u de hemelse hoogte van het Evange-
lie zou kunnen bereiken. En daarom denk ik 
dat de heilige profeet, als het ware onder de 
wet geplaatst, de gewoonte van de wet in 
de eerste psalm volgend, op grond van zijn 
eigen persoon, meer de zaken verkondigt 
waar men zich voor moet hoeden, dan dat 
hij die zaken voorstelt, die gevolgd moeten 
worden. In de veertigste psalm echter, die 
uitgesproken wordt vanuit de persoon van 
de Verlosser, wordt meer de aansporing uit-
gesproken om het goede te doen, dan een 
repressiemiddel [voorgeschreven] om het 
kwade na te laten; er wordt [hier] immers 

Een welgelukzalig man 

Welgelukzalig, zegt de Schrift, is de man die niet afgedwaald is in de raad 
van de goddelozen. 

(Ps. 1 : 1)
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Kerkdienstengesproken over het lijden van de Verlosser. 
En daarom is hij (= David) ook een verkon-
diger van het Evangelie, zoals wij kunnen 
vaststellen, wanneer we Hem (= Christus) 
hebben horen zeggen: ‘Zalig degenen die 
barmhartig zijn.’ Zowel in de psalm van Zijn 
eigen lijden als in het evangelie heeft Hij het 
medelijden op dezelfde wijze bekroond. 
Maar, laten we nu aanvangen met de uitleg 
van de psalm en laten we kijken naar de 
profetische kracht die hij bezit. 

Ontvlucht de zonde 
Zalig, zegt hij, is de man die niet afgedwaald 
is in de raad van de goddelozen en niet heeft 
gestaan op de weg van de zondaren en niet 
heef gezeten in het gestoelte van het verderf. 
We kunnen zeggen dat er drie categorieën 
zonden zijn, waarvan wij denken dat ze hier 
uitgedrukt zijn: van ons denken, van ons han-
delen en van ons volharden [in zaken die niet 
goed zijn], en dat hij als zalig aangemerkt 
wordt, die ook niet bedacht heeft wat slecht 
is. Want hoe kan hij zalig zijn wiens schuld op 
de dag van het oordeel moet worden gecon-
stateerd, omdat zijn gedachten hem beschul-
digen? Ook al heeft hij een mens bedrogen, 
een getuige weten te ontvluchten, is hij aan 
een aanklager ontsnapt, hij zal toch als aan-
klager van zichzelf niet aan zichzelf kunnen 
ontkomen. [Want dit is de aanklager] die hij 
nog het meest moet vrezen, omdat hij en 
een aanklager zal hebben en een schuldige 
die bekent. Zalig is dus hij die en niet bedacht 
heeft wat slecht is en de zonde niet in praktijk 
heeft gebracht en niet in de zonde heeft vol-
hard. Want soms doen we ook zonden zon-
der erbij na te denken; en door een omhaal 
van woorden ontkomen we niet aan die zon-
den. Of als volgt: die niet heeft bedacht wat 
kenmerkend is voor een dwaling, of in die 

overweging niet is blijven staan, of in ieder 
geval niet heeft volhard in deze gedachten, 
waarvan hij heeft gemerkt dat ze vol dwa-
ling zijn. Maar welke van beide interpretaties 
op de juiste manier passen, mag hij beoor-
delen die ze gelezen zal hebben. Want wie 
eenmaal op een zondige manier iets gedacht 
heeft, die moet hierin niet blijven staan en er 
ook niet in blijven volharden. En ook al heeft 
hij er niet in volhard, hij kan daarom nog niet 
zalig worden genoemd, omdat hij in datgene 
wat hij op een verdorven wijze bedacht heeft 
is blijven staan; en ook al is hij er niet in blij-
ven staan, toch moet hij - juist vanwege dat-
gene wat hij op een zondige manier gedacht 
heeft - een zachtmoedige uitlegger vragen 
of hij wel de vrucht van de zaligheid heeft. 

Wordt vervolgd
Deze meditatie is het 6e stukje van de uitleg 
van Ambrosius van Milaan van Psalm 1. Am-
brosius [339/40 – 397] was bisschop van Mi-
laan. In die dagen een belangrijke stad in het 
noorden van Italië, de bisschop van deze stad 
was dan ook op vele gebieden een invloedrijk 
man. Ambrosius heeft veel betekend voor de 
kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandi-
ge positie van de kerk tegen over de overheid 
[Romeinse keizers van zijn dagen] verdedigd. 
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 waar-
door Ambrosius van belang is geweest hij 
heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l. 
Augustinus, later bisschop van Hippo. Deze 
beroemde leerling heeft ongeveer drie jaar 
onder zijn preken en onderwijs gezeten en 
is door hem gedoopt. Door middel van deze 
uitleg van psalm 1 kunnen wij kennis maken 
met de gedachten wereld van Ambrosius. 

3 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek  (Preekbespreking -16)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek 
1e collecte  Thuis in Zuid
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

7april 19.30 uur Ds. W. Pieters (Elspeet)
Weekdienst 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerkvoogdij

10 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. D.C. de Pater (Emst)
1e collecte  Commissie Evangelisatie HHK
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

15 april 10.00 uur Ds. A. Vlietstra (Harskamp)
Goede Vrijdag 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

17 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e Paasdag 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1e collecte Stichting Kimon (project Jedidja)
2e collecte Commissie Opleiding en Vorming
3e collecte Kerk en pastorie

18 april 10.00 uur Ds. G.A. v.d. Brink (Apeldoorn)
2e Paasdag 1e collecte Diaconie

2e collecte Commissie Opleiding en Vorming
3e collecte Kerk en pastorie

24 april 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Pieters (Elspeet) (Preekbespreking +16)
1e collecte Woord en Daad
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie
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Uit de pastorie

Ik kwam een mooi artikel tegen van Prof. 
dr. Pieter A. Siebesma; hij heeft veel ge-
schreven over Messiasbelijdende Joden, 
o.a. het boekje ‘Messiasbelijdende Joden
door de eeuwen heen’ is van zijn hand. Dit
artikel heeft gestaan in het blad ‘Immanu-
el’ onder de titel: 

Hoe denken Messiasbelijdende Joden 
over het laatste avondmaal?     
Messiasbelijdende Joden leven in twee 
werelden, de Joodse wereld en de chris-
telijke wereld. Dat zie je bijvoorbeeld bij 
de besnijdenis en de doop. Je kunt je zoon 
laten besnijden en hem daarnaast ook la-
ten dopen. En dat roept weer vragen op 
naar de relatie tussen doop en besnijde-
nis. lets soortgelijks speelt zich ook af rond 
het avondmaal. Vandaar dat ik in dit laatste 
artikel in de serie “Hoe denken Messiasbelij-
dende Joden over..., wil stilstaan bij het laat-
ste avondmaal.

Seider en avondmaal
Joden vieren jaarlijks de seider op de eerste 
en de tweede dag van Pesach (het joodse 
paasfeest). Daarbij wordt tijdens een maal-
tijd de uittocht uit Egypte herdacht. Men 
eet matzes, drinkt uit vier bekers wijn en 
het jongste kind stelt de vraag: ‘Waarom is 
deze avond anders dan andere avonden?’  
De liturgie met gebeden en liederen in het 
Hebreeuws wordt de seder (lett.orde) ge-
noemd. Ook Messiasbelijdende Joden vie-
ren tijdens Pesach de seider (zoals dat door 
de Joden in Nederland wordt genoemd) in 
hun eigen gemeenten en verenigingen, of 
als gezin thuis. Bij Hadderech, de Neder-

landse vereniging van Messiasbelijdende 
Joden heb ik met mijn gezin jarenlang de 
seiderviering meegemaakt tijdens het 
jaarlijkse paaskamp. 

Hier wordt de seiderviering niet alleen 
betrokken op het historische aspect van de 
bevrijding uit Egypte, maar ook op Jezus de 
Messias. De afikoman, de benaming voor 
een stukje van de middelste matse, wordt 
bij de traditioneel Joodse viering van de 
seider verstopt en de kinderen gaan aan 
het eind van de avond het zoeken en als ze 
het hebben gevonden, krijgen ze vaak een 
aardigheidje. Het is niet bekend wanneer 
dit gebruik is ontstaan, maar het heeft als 
doel om de kleine kinderen erbij te hou-
den. Zo’n viering duurt een aantal uren en 
dat is voor kleine kinderen best wel lang. 
Ook Messiasbelijdende Joden verstop-
pen de afikoman tijdens de seder. Maar 
hier wordt het gebruikt als het symbool 
voor het verbroken lichaam van Christus. 
Zoals de afikoman onder het tafelkleed 
is verstopt, zo is Christus in de dood ver-
borgen. Samen met de derde beker wijn, 
de dankbeker der verlossing, wordt het 
als een herinnering aan het zoenoffer van 
Christus door alle aanwezigen genuttigd. 
Men eet de afikoman en men drinkt uit 
de beker wijn. Men herdenkt zo de dood 
en opstanding van Jezus de Messias. Jezus 
zelf heeft het laatste avondmaal ingesteld 
op een Pesachviering. We kunnen niet met 
zekerheid vaststellen, hoe en in welke 
mate een paasviering in de eerste eeuw 
verschilde van die vandaag de dag, maar 
in de kern gebeurde er precies hetzelfde. 

Er werden matzes gegeten, uit vier bekers 
wijn gedronken en het verhaal van de uit-
tocht werd verteld. 

Als Messiasbelijdende Joden op deze ma-
nier de seider vieren, is dit dan niet een 
soort avondmaalsviering? Maar het wordt 
wel op een geheel andere wijze gedaan 
dan tijdens een kerkdienst. Er zijn geen 
ambtsdragers of predikanten ambtelijk bij 
aanwezig, individuele leden (mannen zo-
wel als vrouwen) spreken de dankzegging 
uit over de matzes en de wijn en kinderen 
nemen hieraan deel, zonder dat van hen 
wordt verwacht dat zij belijdenis hebben 
gedaan. 

Sabbatsviering en avondmaal
Joden breken niet alleen brood en drinken 
wijn tijdens de seider. Ook bij het begin 
van iedere sabbat en bij andere feesten 
wordt voor de maaltijd brood gebroken en 
wijn gedronken ter ere van de feestdag. Ik 
kan me herinneren, toen ik dat als student 
voor het eerst bij een bevriende Joods ge-
zin meemaakte, me dat deed denken aan 
de avondmaalsviering in mijn kerk. Ik ken 
Joods- christelijke gezinnen die gewoon 
zijn op vrijdagavond als de sabbat begint, 
aan het begin van de maaltijd brood te 
breken en wijn te drinken als herinnering 
aan het volbrachte offer van Jezus Mes-
sias. Terwijl orthodoxe Joden dit doen als 
herinnering aan het feit dat God de wereld 
schiep in zes dagen en op de zevende dag 
rustte van al Zijn werk, betrekken zij het 
op de Messias. Hier neemt het gehele ge-
zin, inclusief de kinderen en de aanwezige 
gasten, aan deel. Zou je deze viering een 
avondmaalsviering in huiselijke kring kun-

nen noemen?

Twee tradities
Messiasbelijdende Joden staan ook hier 
in twee tradities. Zij breken het brood in 
typisch Joodse vieringen en vieren avond-
maal hetzij op sabbat in Messiaanse ge-
meenten, hetzij als ze lid zijn van een kerk, 
in hun eigen kerk. Zij ervaren dat (voor zo-
ver mij bekend) niet als een probleem en 
kunnen deze twee werelden heel goed 
met elkaar combineren. Het viel me ook 
weer op hoe weinig hierover in de litera-
tuur over Messiasbelijdende theologie is 
geschreven.

De reden hiervoor is mogelijk dat het om 
twee totaal verschillende vieringen gaat. 
Niet alleen omdat de seider vaak in huise-
lijke kring wordt gevierd in het kader van 
een maaltijd binnen een kleine groep, 
maar ook wat sfeer betreft. Een kerkdienst 
is vaak plechtig, er hangt een gewijde sfeer. 
Een Joodse seiderviering is rommelig, cha-
otisch, ook omdat het tijdens een maaltijd 
gebeurt. Dit realiseerde ik me toen ik eens 
een christelijke seiderviering meemaakte, 
georganiseerd door een plaatselijk kerk. 
Een dame die naast me zat zei me toe te-
gen mij: “Nu weet ik hoe Joden het vieren”. 
Maar dat wist ze niet. De sfeer was nog 
steeds heel christelijk en niet Joods. Voor 
ons als gelovigen uit de volkeren wordt 
een spiegel voorgehouden. Beseffen wij 
nog wel wat het inhoudt dat het avond-
maal is ingesteld door de Heere Jezus op 
een seiderviering, waarop de Uittocht uit 
Egypte werd herdacht.

Het welbehagen van God
Doch het behaagde de HEERE Hem te verbrij-
zelen; Hij heeft Hem ziek gemaakt; als Zijn 
ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal heb-
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Van de Kerkenraad

Pastoraat

meest kleine vorm. Doordeweekse activi-
teiten en veel andere zaken konden geen 
doorgang vinden. Twee jaar van aanpassin-
gen en beperkingen, afgewisseld met peri-
oden van versoepelingen, volgden.

En nu mogen we weer met zijn allen naar 
de kerk. Het uitnodigingsbeleid voor de ere-
diensten is komen te vervallen. En in de ker-
kenraad en de kerkvoogdij praten we hoe 
om te gaan met alle tijdelijke maatregelen. 
Opvallend daarbij is, dat er kerkenraads- en 
kerkvoogdijleden zijn die in deze periode 
zijn bevestigd en aangesteld. Zij hebben 
nog geen ‘normale’ situatie meegemaakt. 
“Op welke momenten worden er ook al-
weer handen gegeven” is bijvoorbeeld een 
vraag. “En waarom is dat zo? Hoe willen we 
gaan collecteren? Kunnen we weer gaan 
koffiedrinken en zingen naar de dienst?” U 
zult begrijpen dat we weer stapje voor stap-
je teruggaan naar een nieuw normaal.

Gods trouw
“Dankbaarheid en zorg zijn er tegelijk in 

het midden van de gemeente. Door het 
tumult in deze wereld is er onzekerheid 
over de toekomst. Want wie weet wat er 
gebeuren zal?” Deze tekst schreven we als 
kerkenraad in de kerkbode van april 2020” 
Ondanks alle veranderingen is deze tekst 
nog onveranderd actueel.

“Wat een zegen dat we nog iedere zondag 
gewezen worden op de trouwe en onver-
anderlijke God Die regeert. Hij verandert 
niet,” schreven we in de kerkbode van april 
2021. Gelukkig is ook deze tekst vandaag 
waar! 

Laten we onze zorgen biddend in Zijn 
handen blijven leggen. Het is een eeuwig 
wonder als we Hem dan mogen kennen en 
erkennen als Hulp en Toeverlaat. Of met de 
woorden van een oud lied: 

Rust, mijn ziel! Uw God is Koning, 
Heel de wereld Zijn gebied; 
Alles wisselt op Zijn wenken, 
Maar Hij Zelf verandert niet.

ben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen ver-
lengen; en het welbehagen des HEEREN zal 
door Zijn hand voorspoedig voortgaan. Jesaja 
53:10

Als God een welgevallen had in de dood 
van Christus, dan was het zeker niet alleen 
in Zijn dood; want kan een Vader er welbe-
hagen in hebben dat Zijn Zoon zulke kwel-
lingen moet ondergaan? De ellende van 
Zijn volk gaat aan Zijn hart, veel meer dan 
het lijden van Zijn geliefde Zoon dat zou 
doen. God had meer behagen in de verge-
ving van de zonden dan verdriet over het 
lijden van Zijn Zoon, want over het lijden 
van Zijn Zoon heeft Hij nooit berouw over 
gehad, hoewel onze Heiland Hem met 
tranen aanriep. En die God, die nooit doof 
was voor wie dan ook die Hem aanroept en 
dat ook nooit zal zijn, wilde naar Zijn enige 
Zoon niet luisteren in het verzoek om de 
beker van Hem weg te nemen, of iets van 
het gewicht van Zijn lijden te verminderen. 
Het lijden was nodig voor de vergeving 
van de zonde; het was een noodzakelijk 
besluit. God heeft berouw gehad over het 
scheppen van de wereld, maar niet over 
het vergeven van de zonde; en daarom is 
de vergeving van de zonde Hem meer aan-
genaam dan dat het lijden van Zijn Zoon 
smartelijk voor Hem was. Anders zou, wat 
de Vader ook gedaan zou hebben met mid-

delen, Hijzelf toch zeker niet de scherp-
rechter van Hem zijn geweest. Maar in deze 
zaak waren er niet alleen de middelen 
zoals Judas om Hem te verraden, de Joden 
om Hem te beschuldigen, de discipelen om 
Hem te verlaten, Pilatus om Hem te veroor-
delen, de soldaten om Hem te bespotten 
en te kruisigen, en dieven om Hem te be-
schimpen, maar ook God Zelf ... Zijn eigen 
Vader die Hem liefhad. Een type van Abra-
ham, die het mes neemt om Zijn enige zoon 
te offeren; wat God zeker niet zou hebben 
gedaan, als vergeving van zonde Hem niet 
oneindig behaagde. En hoe groot moet dat 
welbehagen zijn geweest, dat alle droef-
heid over het lijden van Zijn Zoon heeft ver-
drongen! Ja, Hij bleek onze verlossing meer 
lief te hebben dan het leven van Zijn Zoon; 
want het doel is aangenamer dan de mid-
delen, en de middelen zijn dan pas lieflijk 
als ze het doel bereiken.

Bovenstaand stukje is een overdenking van 
ds. Stephan Charnock. Hij is een Engels puri-
teinse predikant geweest in de 17e eeuw en 
heeft o.a. in Londen gestaan. Hij heeft vele en 
grote werken geschreven. Ik kwam het tegen 
tijdens een persoonlijke studie en het trof mij 
want met een diep inzicht laat hij in dit stukje 
zien dat de liefde van de Vader voor mensen 
om hun zonde te vergeven groter is geweest 
dan de liefde voor Zijn Zoon!    Drie dingen bezwaren mijn gemoed:

Het eerste dat ik sterven moet.
Het tweede bezwaart mij nog veel meer: 
Dat ik niet weet, de tijd wanneer. 
Het derde bezwaart mij bovenal:
Dat ik niet weet, waar ik heen gaan zal. 

Drie dingen verheugen mijn gemoed:
Het eerste, dat ik gewassen ben door Christus’ 
bloed 

Het tweede verheugt mij nog veel meer:
Dat ik toebehoor aan Christus mijn Heer. 
Het derde verheugt mij bovenal:
Dat ik weet waar ik heen gaan zal. 

Dichter onbekend

Twee jaar geleden hadden we onze eerste 
bidstond, op 18 maart 2020, via ‘de kerkte-
lefoon en internet’, zoals dat toen nog wat 

onwennig heette. In de kerkbode van april 
2020 moesten we vertellen dat de eredien-
sten afgeschaald zouden worden naar haar 
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Uit de gemeente

Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 april               JV -16
2 april Kinderappèl
3 april Preekbespreking –16 (na morgendienst)
6 april Vrouwenvereniging Paasbijeenkomst
7 april Weekdienst
8 april JV +16
9 april Gebedskring
13 april Ouderenmiddag
22 april JV-sprekersavond
23 april Gebedskring
24 april Preekbespreking +16 (na avonddienst)

Oppasrooster 
3 april Suzanne van Harten, Lydia van Spronsen

Marieke van Leeuwen, Ellen van der Vliet
10 april Jorieke Bouwheer, Dinanda Vroegindeweij

Annemijn Pluimers, Geanne Visser
15 april - Goede Vrijdag Marianne Donkersteeg, Klaasje Jansen

Lisanne Bakker, Charlotte Pluimers
17 april - 1e Paasdag Maartje van de Kamp, Martine Schipper

Hadassa Adam, Liselotte van der Sluijs
18 april - 2e Paasdag Marjolein van de Craats, Jacolina van de Geest

Rebecca Adam, Anke van der Vliet
24 april Annette Aalbers, Jeannette van der Vliet

Annemieke van Engelenhoven, Marieke van Leeuwen

Kerkautorooster
3 april Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19  

Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83
10 april Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55

Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  06 154 698 14
15 april – Goede Vrijdag Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  
17 april – 1e Paasdag Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19  

Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07
18 april – 2e Paasdag Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19   

Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07
Geloof ziet het onzichtbare, gelooft het ongelooflijke en ontvangt het onmogelijke.

Corrie Ten Boom
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Diaconie

24 april Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen  0318 56 15 49

Opbrengst collecten februari
(Collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  6-2 Landelijk jeugdwerk 
Donderdag  10-2
Zondag  13-2 GDC, Noodhulp Malawi 
Zondag  20-2
Zondag  27-2 Voorjaarszendingscollecte 

Per bank ontvingen we in februari, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Landelijk jeugdwerk 
GDC, Noodhulp Malawi 
Voorjaarszendingscollecte 

Per bank zijn verder nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
HIP, Ede 
MAF, familie de Bruijn 
GDC, Diaconale projecten Malawi 
DPE 

Giften
Via diaken Slotegraaf ontvingen we een gift van €20 met algemene bestemming.
Van de PLUS supermarkt in Bennekom ontvingen we (via diaken Slotegraaf) drie bood-
schappenpakketten. Deze zijn onder bezoekers van Thuis in Zuid weggegeven.

“De kerk die door de mens wordt bestuurd in plaats van door God, is gedoemd te mislukken. Een bedie-

ning die door een universiteit is geschoold maar niet met de Geest vervuld is, doet geen wonderen.”

Leonard Ravenhill

Collectebestemmingen
Op zondag 3 april is de diaconale collecte 
bestemd voor Thuis in Zuid, de inloop voor 
bewoners van de hoogbouwflats in Ede-
Zuid. In de ontmoetingsruimte van de Els-
kampflat kunnen kwetsbare wijkbewo-
ners elkaar ontmoeten maar ook terecht 
voor een luisterend oor, een spelletje en 
een kopje koffie. Er worden laagdrempe-
lige activiteiten aangeboden. Op woens-
dagmiddagen zijn kinderen welkom voor 
een spel of knutselactiviteit. Thuis in Zuid 
is in 2015 opgestart vanuit onze gemeente 
en nog steeds zijn er veel vrijwilligers uit 
onze gemeente bij betrokken. Inmiddels 
vaart het project officieel onder de vlag 
van Stichting Ontmoeting. Mag Thuis in 
Zuid ook op uw (financiële) betrokkenheid 
rekenen?

Op zondag 10 april staat de landelijke col-
lecte voor de landelijke commissie evan-
gelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk 
gepland. Er wordt op diverse plaatsen 
gewerkt aan uitbreiding van bestaande 
projecten en aan de opstart van nieuwe 
projecten. Deze evangelisatieprojecten 
verkeren nog in een te vroeg stadium om 
ze concreet te kunnen benoemen. Wel is 
reeds duidelijk geworden dat voor deze 
projecten een veel grotere bijdrage van de 
commissie evangelisatie zal worden ge-
vraagd dan tot nu toe nodig is geweest. Wij 
willen u daarom allen van harte oproepen 
om naar uw vermogen een ruimhartige bij-
drage te doen aan de vervulling van de op-
dracht van de Heere Jezus aan Zijn kerk; het 
verkondigen van het Evangelisatiewoord 
aan onze medemensen! Door uw financi-
ele steun kunnen de projecten uitgewerkt 
worden. Tot slot willen wij u ook oproepen 

om het evangelisatiewerk blijvend mee te 
dragen in uw gebed.

Op 17 april (Eerste Paasdag) is de diaconale 
collecte bestemd voor project Jedidja van 
Stichting Kimon. Kimon is een interkerke-
lijke stichting die zich inzet voor kinderhulp 
wereldwijd en project Jedidja richt zich op 
hulp aan gehandicapte kinderen en kinde-
revangelisatie in Guinee-Bissau. Gerda Kla-
ver, Marianne van Helden, en Jos en Jolena 
Blok zijn de Nederlandse veldwerkers in 
dit project. Meer informatie over het werk 
in Guinee-Bissau vindt u op de website van 
Kimon, www.kimon.nl.

Op zondag 24 april is de diaconale col-
lecte besteld voor Woord en Daad. Woord 
en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief 
aan duurzame verandering voor mensen 
in armoede: een menswaardig bestaan 
voor iedereen, en hoop en nieuwe kansen 
om armoede te overstijgen. Meer informa-
tie over Woord en Daad vindt u op www.
woordendaad.nl.

Diaconale collecten op de andere zondagen 
die geen specifiek doel hebben, worden ge-
bruikt om (financiële) hulp te verlenen aan 
mensen in (diaconale) nood. Wat mooi dat 
we als gemeente en diaconie een helpende 
hand kunnen bieden, als broeders en zus-
ters aan elkaar, en buiten de gemeente. Als 
u weet van nood van uw naaste of van uzelf, 
aarzel niet om contact op te nemen met een 
(wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook 
met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten van harte aanbevolen. Laten 
we van onze overvloed geven voor God en 
onze naaste!
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Kerkvoogdij

• Het direct regelen van eenmalige hulp-
vragen, bijv. rijden naar ziekenhuis,
dokter, etc.;

• 1 of 2 keer per jaar een vergadering met 
de contactpersoon van de diaconie;

• (Indien mogelijk) het organiseren van
bijscholing en een leuke avond voor de 
vrijwilligers.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd het 
werk als coördinator in beslag neemt. Het 
is afhankelijk van de hulpvragen. Soms is 
het maanden rustig en soms komen er in-
eens twee hulpvragen tegelijk. Ook op de 
achtergrond blijft een coördinator betrok-
ken bij diverse dingen.

Het is altijd weer fijn om te ervaren dat je wat 
kunt doen voor en/of meedenken met de 
gemeenteleden die op dat moment zelf de 

oplossing niet hebben. Het geeft voldoening 
en je krijgt er veel dankbaarheid voor terug.

Ik heb het zelf ongeveer 10 jaar met veel 
plezier en vreugde mogen doen, maar 
soms is het tijd voor verandering.

Mocht iemand denken de mogelijkheid te 
hebben om dit mooie werk te doen en daar-
mee dienstbaar te zijn voor de gemeente, 
neem dan contact op met diaken de Kool.

Voor meer informatie kunt u altijd telefo-
nisch contact met ons opnemen.

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. 

Hulp voor Oekraïne: Hulpgoederen en 
Meet & Eats
Een paar weken geleden heeft u een mail 
van de diaconie gekregen over de nood-
hulp aan Oekraïners die worden opgevan-
gen in Harskamp. Vrijwilligershulp hier-
voor wordt vanuit Ede gecoördineerd door 
het CVVE (Coördinatie Vrijwilligers Vluchte-
lingen Ede) De website van CVVE is www.
cvvede.nl. Kijkt u met name eens op htt-
ps://cvvede.nl/ik-wil-helpen als u maatje 
wilt worden van een vluchteling, of spul-
len over heeft (met name aan babyspullen, 
computers en fietsen is behoefte). Daar-
naast organiseert het Diaconaal Platform 
Ede weer Meet-and-Eats, waarbij u een 
vluchteling kunt uitnodigen om een keer 
bij u thuis te komen eten. Meer informatie 
daarover vindt u op http://diaconaalplat-
formede.nl/meet-en-eat/   

Contactpersoon vanuit onze gemeente is 
Jarco Hordijk. Eventuele hulpvragen die bij 
onze gemeente neergelegd worden zal 
hij in de gemeente delen. Als u zelf vragen 
heeft, kunt u contact met Jarco opnemen 
(06 5361 2533).

Daarnaast heeft u afgelopen week ook 
een mail gekregen over een inzamelings-
actie van hulpgoederen die vanuit onze 
gemeente wordt opgezet. Het gaat hier-
bij om bijvoorbeeld houdbaar voedsel en 
toiletartikelen. Contactpersoon hiervoor is 
Tjeerd van Spronsen (06 2816 9173).  Meer 
informatie over dit initiatief kunt u vinden 
op www.stichtingbdf.nl.

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. 

HERHAALDE OPROEP: Vacature coördinator 
“Oog voor Elkaar”
We zijn als diaconie nog steeds op zoek 
naar een nieuwe coördinator voor “Oog 
voor Elkaar”. Hieronder nogmaals de tekst 
zoals we die in de kerkbode van februari 
plaatsten. We zien uw/jouw reactie met 
heel veel belangstelling tegemoet!

Ik, Jeanet, heb aangegeven dat ik zal gaan 
stoppen met het werk als mede-coördina-
tor van “Oog voor Elkaar”. Dit in verband 
met steeds meer toenemende drukte in 
mijn privéleven (ook met name ouders die 
steeds meer zorg nodig hebben) en daar-
naast lijkt het mijn goed dat, na al die jaren, 
weer een frisse wind gaat waaien binnen 
“Oog voor Elkaar”.

Dit alles betekent dat er een plekje opge-
vuld moet worden waartoe wij u graag op-
roepen.

Graag geven wij u een (beperkt) beeld van 
wat een coördinator zoal allemaal doet.
• Aannemen van een hulpvraag, mee-

denken, afstemmen, wensen in kaart
brengen, vrijwilligers benaderen, roos-
ter opstellen;

• Oog houden op signalen voor nieuwe
hulpvragen;

• Het maken van (intensieve) bezoek-
roosters in verband met het ouderen-
bezoek en het blijven coördineren hier-
van (af en toe informeren of alles nog
goed verloopt);

Opbrengst collecten februari
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  6-2 
Zondag  6-2 Kerk en pastorie 
Donderdag  10-2
Zondag  13-2
Zondag  13-2 Kerk en pastorie 
Zondag  20-2
Zondag  20-2 Kerk en pastorie 
Donderdag 24-2 Trouwdienst 
Zondag  27-2 Plaatselijk evangelisatiewerk 
Zondag  27-2 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in februari, behalve via de website, de volgende collectegelden: 
Algemene bestemming  
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Zending en Evangelisatie

Kerk en pastorie 
Plaatselijk evangelisatiewerk 
Commissie Opleiding en Vorming 

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in februari € 12,40 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
In februari ontvingen we via dominee Schinkelshoek 1x € 100,00, via ouderling Visser 
1x € 25,00 en via diaken Karels 1x € 20,00. Alles met algemene bestemming.

Oude metalen
In februari ontvingen we € 676,00 voor oude metalen, waarvan € 40,00 contant.

Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten 
Op beide paasdagen, 17 en 18 april, is de 2e collecte bestemd voor de Commissie Op-
leiding en Vorming (COV) van de Hersteld Hervormde Kerk. De Commissie Opleiding en 
Vorming is verantwoordelijk voor de predikantsopleiding aan het seminarie. Daarnaast 
draagt de commissie bij aan de vorming van predikanten. Ieder jaar organiseert COV een 
tweedaagse conferentie waar alle studenten en predikanten die nog in hun eerste ge-
meente staan, aan deelnemen. 

Ook de docenten van het seminarie zijn hiervoor uitgenodigd. We zien dat deze con-
ferenties mogen bijdragen aan de opbouw van de kerk. De eerstvolgende conferen-
tie staat gepland voor begin september. We hopen dat u met ons bidt voor een rijke 
vrucht. Uw gift kunt u geven via de daarvoor bestemde collecte of overmaken op NL 81 
RABO 01414 58062 t.n.v. COV onder vermelding “gift opleiding”. 

Inzage jaarcijfers kerkvoogdij 2021 
De jaarcijfers over 2021 van de kerkvoogdij liggen van 4 t/m 9 april voor u ter inzage in 
de kerk. U hebt dan gelegenheid om de jaarcijfers in te zien en daarbij vragen te stellen. 
Mocht u hier gebruik van willen maken, neemt u dan contact op met de penningmees-
ter van de kerkvoogdij (via administratie@hhgede.nl) om een afspraak te maken voor 
inzage. We staan graag voor u klaar! 

Aankondiging vrijwillige bijdrage 
Jaarlijks brengen wij in het voorjaar de vrijwillige bijdrage onder uw aandacht. Naast 
de collecte-inkomsten en de jaarlijkse ‘verplichte’ bijdrage is uw vrijwillige bijdrage on-
misbaar voor de instandhouding van de erediensten en de voortgang van het overige 
werk van de kerkvoogdij. 

Rond het verschijnen van deze kerkbode ontvangt u van ons weer een brief met een 
toelichting op de financiële situatie van onze gemeente. Als we beschikken over uw 
mailadres, wordt de brief u per e-mail toegestuurd. Als we geen mailadres van u heb-
ben, ontvangt u de brief per post. Dat geldt ook als u bij ons aangegeven hebt correspon-
dentie liever per post te ontvangen. Ook dit jaar doen we weer vrijmoedig een beroep 
op uw/jouw milddadigheid. Van harte aanbevolen! 

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 mei. We beginnen om 9.00 uur en ronden af 
om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649 
923749 of naar Dirk Jan van Leeuwen, 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.

Thuisfrontcommissie familie Karels
Hallo allemaal,
Onlangs kwamen we als TFC van Jacob en 
Albertine Karels bij elkaar, en bleek het de 
75ste vergadering te zijn. Dat werd gevierd 
met appeltaart, en het was gelijk een mo-
ment van dankbaar terugkijken. Dit jaar 
15 jaar geleden werden Jacob en Albert-
ine aangenomen bij Wycliffe Bijbelvertalers. 
Aanvankelijk waren er verschillende be-
stemmingen wáár zij het Bijbelvertaalwerk 
zouden doen, maar God stuurde het zo dat 
zij naar Tanzania mochten. In 2009 werden 
zij door onze gemeente uitgezonden. In Tan-
zania hebben zij bijna tien jaar gewoond, 
met hun kinderen. In 2018 kwamen zij weer 
naar Nederland, en sindsdien doet Jacob nog 
steeds belangrijk vertaalwerk voor Wycliffe. 

Hij reist nog regelmatig naar Tanzania (door 
corona was dat natuurlijk wel minder) voor 
dingen die echt niet op afstand kunnen, 
maar meestal is hij gewoon vanuit Ede of 
vanuit Driebergen (kantoor Wycliffe) aan het 
werk. Zijn betrekking is 40%, en de kosten 
daarvoor worden bijeengebracht door veel 
mensen uit de gemeente en ook daarbuiten.
Zijn werk voor vertaalprojecten blijft no-
dig, dus we zijn blij dat Jacob al 15 jaar 
heeft willen doen, en daar graag mee door 
wil gaan. Als u nog niet zo lang in de ge-
meente bent, neem gerust een kijkje op de 
gemeentewebsite onder het kopje ‘Missio-
nair’. Van harte aanbevolen.

Hartelijke groeten namens de TFC, 
Ernst Adam en Hanneke van Wolfswinkel
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Verenigingen en Kringen

Puzzelhoekje

Jeugdvereniging Ichthus
Ha JV-ers, 
De lente is nu echt begonnen! De corona-
maatregelen zijn (op het moment dat ik dit 
schrijf) al bijna allemaal verdwenen. Dat 
betekent, jawel, dat het bestuur al serieus 
aan het nadenken is over kamp! Houd al-
vast het weekend vrij, want als we het van 
de grond krijgen zal het van 1 tot 4 juli 2022 
plaatsvinden. Maar voor die tijd hebben we 
natuurlijk nog heel wat leuke dingen om te 
doen.

JV -16
Afgelopen keer hebben we een gewone 
JV-avond verschoven naar de zaterdag, om 
de landelijke Jongerendag -16 te volgen 
vanuit de kerk. We hebben een aantal oe-
feningen gedaan, een heel mooie lezing 
gehoord van ds. Kommerie (met voorbeel-
den uit zijn legerpraktijk) over ‘Klaar voor 
de Strijd’ en een mooi spel. Een hele mooie 
avond! Alleen jammer dat we niet hoorden 
hoe hoog de Edese Broekhangers uiteinde-
lijk zijn geëindigd.

Komende maand nog een mooie JV avond 
en een gezamenlijke avond met dominee 
Kommerie. Welkom allemaal!! Tenslotte is 
het supergezellig om elkaar te zien.

JV +16
De laatste keer zijn we bij elkaar geweest 
met een kleine groep. We hebben toen aan 
de hand van Matheus 24: 1-14 stil gestaan 
bij de tekenen die hier worden genoemd 
en dit besproken aan de hand van de actu-
ele situatie(s) in de wereld. Wij hopen jullie 
op de laatste paar avonden van dit seizoen 
weer met z’n allen te zien. Er staan nog leu-
ke avonden op het programma. Dus houd 
de laatste +16 avonden vrij!

Data in april
1-4  JV -16
8-4 JV +16
22-4 Sprekersavond ds. Kommerie
Hartelijke groet: Arja, Ernst, Gerben, Gerhard, 

Henry, Jeannette 

Kinderclub
Op 2 april is het kinderappèl dat in Lunte-
ren wordt gehouden. Alle ouders hebben 
er een mail over gekregen. Als je nog niet 
aangemeld bent, doe dat snel bij juf Klaas-
je: kjansen@hhgede.nl We verwachten 
jullie allemaal. Voor Judith, Celine, Dianne, 
Hanne, Martijn, Henos en Marc is het de 
laatste keer dat ze op de club zijn. Zij gaan 
volgend jaar naar JV. Fijn dat de meesten 
van jullie er zo trouw waren. We wensen 

jullie Gods zegen toe. We nemen ook af-
scheid van juf Geraldine Visser. Ze heeft zich 
jarenlang ingezet voor de kinderclub, als 
voorzitter en als juf. We zullen haar missen. 
Ook haar wensen we Gods zegen toe. Voor 
dit seizoen zien we elkaar niet meer op de 
club, maar uiteraard wel in de gemeente.

Hartelijke groet van de meesters en jufs.

Ouderenmiddag
Op 17 maart zijn we als ouderen van de ge-
meente weer bij elkaar geweest. Mw. Net-
ty Slotegraaf heeft ons weer foto’s uit haar 
mooie collectie laten zien. Voor ouderen 
waren de foto’s een feest van herkenning. 
Heel mooi! 

Op 13 april is er weer een ouderenmiddag en 
deze middag zal in het teken van Pasen staan. 
Het thema is: ‘Christus in onze plaats’. Door 
middel van teksten en liederen zal dit thema 
ten gehore worden gebracht. Allen hartelijk 
welkom, we beginnen om 14.30 uur.    

Belijdeniscatechese
De catechisaties zijn voorbij; alleen de be-

lijdeniscatechese gaat nog door tot eind 
april. Op 1e Pinksterdag hopen een aantal 
jonge mensen belijdenis van het geloof af 
te leggen in het midden van de gemeente. 

Vrouwenvereniging 
Beste zusters, 
Wij willen ook als vrouwenkring stilstaan 
bij het lijden en de opstanding van Jezus! 
Zoals jullie al hebben gelezen, zullen we 
woensdagavond 6 april een bijeenkomst 
hebben met een prachtige Paasliturgie, 
geschreven door Lydia de Bruijn en Hennie 
van de Pol. Het thema is: ‘Van de duisternis 
tot het Licht’. We hopen op een fijne en ge-
zegende bijeenkomst. De avond begint om 
19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur.  

Tevens zullen we onze jaarvergadering 
houden met een bestuursverkiezing. Deze 
is de afgelopen jaren vanwege corona niet 
gehouden, we zullen hiervoor kort de tijd 
nemen.  De dinsdagochtend-bijeenkomst 
komt te vervallen. Van harte welkom, le-
den en niet-leden! We hopen dat jullie al-
lemaal kunnen komen!

In het hedendaagse christendom wordt vaak over de bekering gesproken zoals we spreken over een griepprik 

of over een poliovaccinatie – bekering als iets dat iemand doet op het moment van bekering en wat daarna 

voor eens en voor altijd gedaan is. Dit gaat echter in tegen de visie van de Schrift op bekering. In feite is dit het 

bewijs dat iemand zich werkelijk bekeerd heeft en verlost is: dat hij zich tot op de dag van vandaag nog altijd 

blijft bekeren en dat zijn bekering sinds de dag van zijn bekering is toegenomen en zich heeft verdiept.

Paul Washer

Ha jongens en meisjes,
Het is alweer bijna Pasen, daar gaat dan dit 
keer ook de puzzel over. Je kent het verhaal 
van Pasen vast wel, maar hoe mooi blijft 
het dat we elk jaar weer mogen vieren dat 
de Heere Jezus gestorven is voor onze zon-
den en vooral ook weer is opgestaan. We 
mogen vieren dat de Heere groter, sterker 
en machtiger is dan de dood. Kan jij alle 

woorden rondom het Pasen vinden in de 
woordzoeker? Als je alle woorden gevon-
den hebt dan komt er een zin uit. Deze zin 
mag je als oplossing naar mij sturen. Dit 
kan naar Valkestein 917, 6714 BG Ede of 
naar puzzelhoekje@hhgede.nl Natuurlijk 
mag je ook de kleurplaat kleuren en opstu-
ren. Ik zie uit naar al jullie inzendingen. 

Groetjes Simone
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Kleurplaat

Om ontvangers te worden van Gods grote verlossingswerk moeten we ons niet alleen bekeren van 

onze zonden, maar moeten we ook geloven in of vertrouwen op wat God voor ons heeft gedaan door 

Zijn Zoon Jezus Christus. We moeten alle andere zekerheden laten vallen en ons vertrouwen exclusief 

stellen op de persoon en het werk van Jezus Christus, Zijn dood aan het kruis voor onze zonden en Zijn 

opstanding uit de dood. We moeten geloven dat Hij datgene wat Hij deed voor ons deed en dat we met 

God verzoend zijn en in Hem eeuwig leven hebben ontvangen. Het is belangrijk om te begrijpen dat 

God, wanneer Hij alle mensen overal opdraagt om zich van hun zonden te bekeren, op dezelfde manier 

ook alle mensen overal opdraagt om in Zijn Zoon te geloven.  In zijn eerste brief schreef de apostel 

Johannes: ‘En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus …’ (3:23). 

Toen de menigte aan Jezus vroeg wat zij moest doen om ‘de werken van God te mogen verrichten’, 

antwoordde Hij: ‘Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft’ (Johannes 

6:28-29). Het is ook belangrijk om te begrijpen dat mensen de opdracht om in Jezus Christus te geloven 

alleen kunnen gehoorzamen wanneer zij alle andere geloofsobjecten verzaken. Geloven dat Jezus 

Christus de Zaligmaker van de wereld is, betekent ook niet geloven in al de anderen die een zelfde 

aanspraak maken. Dit is misschien wel de meest aanstootgevende eis van het christelijk geloof. Een 

mens kan geen aanspraak maken op zaligmakend geloof in Christus als Zaligmaker zonder de absolute 

afwijzing van ieder ander middel. Oprecht geloof vertrouwt niet op Jezus Christus als een Verlosser, 

maar als de Verlosser.

Paul Washer
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Overige berichtenVerhaal

Uit: “Hoe een spin het leven van een man 
redde” door Tony Hutter 
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn) 

Gered door een spin
“En de HEERE zal hen helpen en zal hen bevrij-
den; Hij zal ze bevrijden van de goddelozen 
en zal hen behouden, want zij betrouwen op 
Hem.” (Psalm 37 : 40)

Ik geloof vast dat je wel van een leuk ver-
haal houdt – helemaal als het ook span-
nend is. Charles in elk geval wel. Toen hij op 
een dag bij zijn opa op de knie zat, vertelde 
die hem het volgende verhaal. Het was 
echt gebeurd in de plaats waar zij woon-
den, in Stambourne. Jaren daarvoor had 
daar een man gewoond, die Havers heet-
te. Hij geloofde in de Heere Jezus Christus. 
Het was een moeilijke tijd voor christenen. 
Velen van hen werden vervolgd, gearres-
teerd en in de gevangenis gezet. Op een 
dag hoorde iemand dat ook Havers opge-
pakt zou worden en hij waarschuwde hem. 
Havers verstopte zich snel in een bierbrou-
werij. Hij zag daar een grote, lege oven en 
ging erin zitten. Er was weinig te zien in die 
donkere oven, maar hij ontdekte wel een 
spin.  Havers keek toe hoe de spin door een 
kleine kier van de ovendeur kroop en het 
eerste draadje van een web weefde. Het 
was prachtig om te zien hoe daarna draad 
na draad heen en weer gesponnen werd, 
dwars door de ingang. Havers vergat hele-
maal in welke levensgevaarlijke situatie hij 
zich bevond! Hij dacht er alleen maar aan 
hoe groot en wijs God is dat Hij een spin 

gemaakt had die zo’n schitterend web kon 
weven. Maar ineens hoorde hij de man-
nen aankomen die hem wilden arresteren. 
Ze stapten de brouwerij binnen en zouden 
hem ongetwijfeld vinden. Eén van hen 
kwam al op de oven af. Havers was erbij! 
Maar toen hoorde hij de man zeggen: “Hier 
zit-ie in elk geval niet. Kijk maar, een spin-
nenweb. Dat zou kapot gegaan zijn als hier 
kort geleden iemand in was gekropen.” De 
voetstappen verdwenen weer. Havers was 
ontsnapt aan het gevaar. Het is heel erg dat 
mensen die de Heere liefhebben soms wor-
den vervolgd. Dat gebeurde al in de tijd van 
het Oude Testament, in het Nieuwe Testa-
ment opnieuw en sindsdien telkens weer. 
Veel christenen zijn in de gevangenis gezet 
of zelfs als martelaar gestorven vanwege 
hun geloof en gehoorzaamheid aan God. 

Ook op dit moment lopen christenen in 
sommige delen van de wereld gevaar. Zelfs 
in ons eigen land is het weleens moeilijk 
om een christelijk leven te leiden en God 
te dienen. Maar wat de christen ook over-
komt, de Heere zal voor hem zorgen. Dat 
kan op een wonderlijke manier zoals bij 
Havers, of door hem kracht te geven om 
het lijden te kunnen dragen, of door hem 
regelrecht naar de hemel te brengen! De 
Heere weet wat het beste is voor al Zijn 
kinderen. Het zou heel goed kunnen dat 
Havers het volgende vers gelezen heeft en 
er ‘Amen!’ op heeft gezegd: “En de HEERE 
zal hen helpen en zal hen bevrijden; Hij zal 
ze bevrijden van de goddelozen en zal hen 
behouden, want zij betrouwen op Hem.”

Wie verras jij met een ontbijt?
Op zaterdag 7 mei bezorgt TFC de Bruijn ’s 
morgens verse ontbijtjes in Ede en Benne-
kom. Waarschijnlijk krijgt u niet elke dag 
een ontbijt bezorgd, dus maak gebruik 
van deze kans! Daarnaast is deze datum 
niet voor niets gekozen, het is namelijk 
de dag voor Moederdag! Een gelegenheid 
om te vieren met een ontbijt. U kunt be-
stellen via de website www.itmissie.nl/
ontbijtactie, en daar ook meer lezen over 
de details.

HHJO kinderappèl
Het HHJO kinderappèl kan tóch in een kerk 
gehouden worden. Alle kinderen zijn wel-
kom op zaterdagmorgen 2 april in Middel-
harnis, Lunteren of Genemuiden. Aanmelden 
kan tot 26 maart a.s. Meer info: www.hhjo.nl

We hopen de kinderen uit uw gemeente 
ook te ontmoeten.

Kamer/kosthuis gezocht
L.S.
D.V. komende zomer hoop ik Agrotechnolo-
gie te gaan studeren. Daarom zoek ik een
kosthuis of kamer in Wageningen of omge-
ving. Heeft of weet u een plekje voor mij? Dan 
hoor ik graag uw reactie via  leendert.25t@
gmail.com of telefoon 0187-687321.

Met vriendelijke groet, 
Leendert Tanis, Ouddorp

Benefietconcert ten behoeve van Armenië
Komende zomer hoopt een groep jonge-
ren uit de HHG Veenendaal een reis te ma-

ken naar Armenië. Daar hopen zij zich in te 
zetten voor andere mensen die hulp nodig 
hebben. Ook willen zij graag een steentje 
bijdrage aan de groei van Gods Koninkrijk. 
Voor deze reis organiseren zij een benefiet-
concert waarbij de opbrengst bestemd is 
voor verschillende projecten van Kom Over 
en Help in Armenië.

Wanneer?  Maandagavond 18 april 2022 
(2e Paasdag)

Tijd: 19.30 uur (kerk open 19.00 uur)
Waar?   In de Brugkerk, Kerkewijk 18, 

Veenendaal
Met wie? Tenira Sturm – Mezzosopraan

 Gelders Mannen Ensemble on-
der leiding van Arie Kortleven
Gijsbert Kortleven – Trompet
Arjan Gorseman – Orgel

Iedereen is van harte welkom!

Kerkelijk jaarboek 2022
Door velen wordt uitgezien naar de ver-
schijning van het nieuwe jaarboek van de 
Hersteld Hervormde Kerk, omdat het pret-
tig is om weer over de actuele gegevens te 
beschikken. U kunt het kerkelijk jaarboek 
bestellen via de  website  van de kerk of 
telefonisch bij het kerkelijk bureau 0318-
505541. 

De prijs is vastgesteld op € 12,50, inclusief 
verzendkosten. Er is dus geen voorinteken-
prijs zoals andere jaren het geval was en 
alle jaarboeken worden na 1 juni per post 
verzonden.
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Voor u gelezen

In verband met de wetgeving rondom per-
soonsgegevens verstrekken wij het jaar-
boek alleen aan particulieren. Voor boek-

handels is het niet meer mogelijk om het 
jaarboek in te kopen. 

hartigheid. Het bleek echter helemaal niet 
te laat te zijn. De Heere Jezus gaf hem met-
een een rechtstreeks antwoord. Hij sprak 
hem vriendelijk toe, verzekerde hem dat hij 
diezelfde dag met Hem in het paradijs zou 
zijn, Hij schonk hem volkomen vergeving, 
reinigde hem geheel van zijn zonden, nam 
hem in genade aan, rechtvaardigde hem 
vrijelijk, haalde hem weg bij de poorten 
van de hel en gaf hem het recht op de heer-
lijkheid. Van de hele menigte van gezaligde 
zielen heeft er nooit één zo’n heerlijke ver-
zekering van zijn eigen verlossing gekregen 
als deze boetvaardige kwaaddoener. Ga de 
hele rij namen maar na, van Genesis tot 
Openbaring, en u zult niemand vinden tot 
wie woorden gesproken werden als deze: 
‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.’ 
Lezer, nooit heeft de Heere Jezus zo’n volko-
men bewijs geleverd van Zijn macht en wil 
om te behouden als bij deze gelegenheid. 
Op de dag dat Hij het allerzwakst scheen, 
betoonde Hij Zich een krachtige Verlosser. 
In het uur dat Zijn lichaam door pijn werd 
gekweld, kon Hij gevoelens van toegene-
genheid hebben voor anderen. Op de tijd 
dat Hijzelf stervende was, schonk Hij een 
zondaar eeuwig leven.

Heb ik dan niet het recht om te zeggen: 
Christus kan degenen die door Hem tot 
God gaan, volkomen zalig maken? Zie het 
bewijs ervan. Als er ooit een zondaar zo ver 
was gegaan, dat hij niet meer gezaligd kon 
worden, dan was het deze kwaaddoener 
wel. Toch werd hij als een vuurbrand uit 
het vuur gerukt. Heb ik niet het recht om 
te zeggen: Christus zal elke arme zondaar 
aannemen die met het gebed des geloofs 
tot Hem gaat, en dat Hij niemand zal uit-
werpen? Zie het bewijs ervan. Als er ooit 

iemand is geweest die schijnbaar te slecht 
was om aangenomen te worden, dan was 
het deze man wel. Toch stond de deur der 
barmhartigheid zelfs voor hem wijd open. 
Waarom zou dan ook maar iemand wan-
hopen, met een tekst als deze in de Bijbel? 
Jezus is een Heelmeester Die hopeloze ge-
vallen kan genezen. Hij kan dode zielen le-
vend maken, kan de dingen roepen die niet 
zijn, alsof ze waren. Nooit moet iemand 
wanhopen! Jezus is nu nog Dezelfde Die 
Hij eeuwen geleden was. De sleutels van 
de dood en de hel zijn in Zijn hand. Als Hij 
opent, kan niemand sluiten.

De tweede les die dit gedeelte u wil le-
ren, is deze: sommigen worden behouden 
zelfs in het uur van hun dood, en anderen 
niet. Dit is een waarheid waaraan we nooit 
voorbij mogen gaan, en ik mag evenmin 
nalaten er aandacht aan te schenken. Het 
is een waarheid die duidelijk naar voren 
komt in het droevige einde van de andere 
kwaaddoener – een waarheid die we maar 
al te vaak vergeten. Wat is er geworden van 
de andere kwaaddoener die gekruisigd 
werd? Waarom heeft hij zich niet van zijn 
zonde bekeerd, de Heere niet aangeroe-
pen? Waarom bleef hij verhard en onboet-
vaardig? Waarom werd hij niet behouden? 
Het heeft geen zin om te proberen op zulke 
vragen een antwoord te geven. Het moet 
ons maar genoeg zijn het feit te accepte-
ren zoals het er ligt, en zien wat het ons 
wil leren. We hebben geen enkel recht om 
te zeggen dat deze kwaaddoener slechter 
was dan zijn metgezel. Dat blijkt uit niets. 
Het was duidelijk dat beiden goddeloze 
mensen waren. Beiden ontvingen het ver-
diende loon voor hun daden. Beiden hin-
gen naast onze Heere Jezus Christus. Bei-

‘En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mij-
ner, als Gij in  Uw Koninkrijk zult gekomen 
zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg 
Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs 
zijn.’ (Lukas 23:42 en 43)

Uit deze verzen kunt u leren dat Christus 
kracht heeft en gewillig is om zondaars te 
behouden. Dit is de belangrijkste leer die 
we uit de geschiedenis van de boetvaar-
dige kwaaddoener kunnen trekken. Zij 
maakt u dát bekend wat allen die haar ho-
ren als muziek in de oren moet klinken; zij 
maakt u bekend dat Jezus Christus machtig 
is om te verlossen.

Ik vraag u of de zaak van wie dan ook er 
hopelozer en wanhopiger zou kunnen uit-
zien dan die van deze boetvaardige kwaad-
doener van weleer. Hij was een goddeloos 
mens – een boosdoener, een dief, misschien 
wel een moordenaar. Wij weten dat, want 
alleen zulke mensen werden gekruisigd. 
Hij onderging een rechtvaardige straf voor 
het schenden van de wetten. En omdat hij 
in de zonde had geleefd, scheen het voor 
hem vast te staan, dat hij ook in de zonde 
zou sterven – want vlak nadat hij gekruisigd 
werd, heeft hij onze Heere beschimpt. Hij 
was een stervend mens. Hij hing daar, gena-
geld aan een kruis waarvan hij nooit levend 
af zou komen. Hij had niet langer de kracht 

om hand of voet te verroeren. Zijn uren wa-
ren geteld. Het graf was al klaar voor hem. 
Er was maar één schrede tussen hem en de 
dood. Als er ooit een ziel heeft gebalan-
ceerd op de rand van de hel, dan is het wel 
de ziel van deze kwaaddoener geweest. 
Als er ooit een zaak is geweest die verloren 
scheen, mislukt en hopeloos, dan was het 
zijn zaak wel. Als er ooit een adamskind is 
geweest waarvan de duivel zich meester 
had gemaakt, dan was het wel deze man.

Maar zie nu eens wat er is gebeurd. Hij 
schimpte en lasterde niet meer, zoals hij 
eerst had gedaan. Hij begon op een heel 
andere manier te spreken. Hij ging in het 
gebed tot onze gezegende Heere. Hij bad 
dat Jezus hem wilde gedenken als Hij in Zijn 
Koninkrijk zou komen. Hij vroeg of er voor 
zijn ziel gezorgd mocht worden, of zijn 
zonden hem vergeven mochten worden en 
of er in het hiernamaals aan hem gedacht 
mocht worden. Dat was wel een heel won-
derbaarlijke verandering!

En let er dan eens op wat voor antwoord hij 
kreeg. Sommigen zouden misschien heb-
ben gezegd dat hij te zondig was om be-
houden te worden. Maar zo was het niet. 
Sommigen zouden misschien hebben ver-
moed dat het te laat was, dat de deur op slot 
zat en er geen ruimte meer was voor barm-
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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 24 april. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk don-
derdag 14 april 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).

Atheïsme blijkt te simpel. Als het hele universum geen betekenis heeft, zouden we nooit hebben ont-

dekt dat het geen betekenis heeft.

C.S. Lewis

den hoorden Hem voor Zijn moordenaars 
bidden. Beiden zagen Hem geduldig lijden. 
Maar terwijl de een berouw kreeg, bleef 
de ander verhard. Terwijl de een begon te 
bidden, ging de ander door met schimpen. 
Terwijl de een in zijn laatste uren bekeerd 
werd, stierf de ander even slecht als hij had 
geleefd. Terwijl de een werd gebracht in 
het paradijs, ging de ander naar zijn eigen 
plaats, de plaats van de duivel en zijn en-
gelen. Welnu, deze dingen zijn geschreven 
om ons te waarschuwen. Er ligt in deze ver-
zen niet alleen een troost, maar ook een 
waarschuwing, en wel een heel ernstige 
waarschuwing.

Misschien komt deze verhandeling in han-
den van een zondaar die vol berouw is en 
ootmoedig van hart. Bent u dat? Dan is hier 
een bemoediging voor u. Zie wat de boet-
vaardige kwaaddoener deed, en doe ook 
zo. Zie hoe hij bad, zie hoe hij de Heere Je-
zus Christus aanriep, zie wat voor antwoord 
van vrede hij kreeg. Waarom zou u niet 

hetzelfde doen? Waarom zou ook u niet 
behouden worden?

Deze verhandeling komt misschien in han-
den van een trotse en verwaande wereld-
ling. Bent u dat? Neem dan de waarschu-
wing ter harte. Zie dat de onboetvaardige 
kwaaddoener stierf zoals hij had geleefd, 
en wees voorzichtig, opdat het ook met u 
niet zo zal aflopen. O, wees niet zo zeker van 
uw zaak, opdat u niet in uw zonden zult ster-
ven. ‘Zoek den HEERE terwijl Hij te vinden is.’ 
Bekeert u, bekeert u, waarom zou u sterven?

Deze verhandeling komt misschien in han-
den van een oude dienaar van Christus. Bent 
u dat? Zie dan uit deze verzen hoe dicht u bij 
huis bent. Nog enkele dagen van moeite
en verdriet, en de Koning der koningen zal
u laten halen. In een ogenblik zal uw strijd
ten einde zijn, en alles zal vrede zijn.

Uit: ‘De goede keus’, door J.C. Ryle 
(1816-1900)
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Gedicht

Als ik in gedachten sta

Als ik in gedachten sta
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan ‘t kruishout brak,

Hoe nog stervende zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: “Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.”

Hoor ik dan, hoe Jezus bad
voor wie Hem gekruisigd had,
‘k weet dan: “Bij de Heiland is
ook voor mij vergiffenis.”

Zie ik, hoe genaad’ ontving,
die met Hem aan ‘t kruishout hing,
‘k bid, mij voelend Hem gelijk,
“Heer, gedenk mij in uw rijk!”

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat
Hem zijn God verlaten had,
‘k weet dan, wat mij ook ontvall’,
God mij nooit verlaten zal!

Hoor ik, hoe Hij riep: “Mij dorst!”
dan roep ik: “O Levensvorst,
Gij, Gij naamt de bitt’re dronk,
die deez’ aard verzoening schonk!”

Op zijn kreet: “Het is volbracht,”
antwoordt mijn aanbidding zacht:
“Jezus, ook voor mij verwierf
Gij verlossing, toen Gij stierf.”

Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot
in de handen van mijn God.
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www.stichtingschuilplaats.nl

Schuilplaats geeft professionele hulp en ondersteuning op het gebied van onder 
andere relatie, opvoeding, verlies, rouw, zelfvertrouwen, echtscheiding, pornoverslaving, 
burn-out en biedt diaconaal maatschappelijke hulp.

Investeren 
in uw relaties  
geeft perspectief




