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Meditatie

Een vader houdt van zijn zoon, hij houdt 
ook van hem als hij [hem] straft, hij houdt 
ook van hem als hij hem met de roede 
tuchtigt. ‘Die immers zijn roede spaart, 
haat zijn zoon.’ Ook de Heere kastijdt ons 
en heeft ons lief. Daarom schenken we 
ons vertrouwen [aan de Heere God], ook 
als we een bestraffing ontvangen die we 
verdienen, want Hij heeft [ons] toch lief, 
Hij, Die ook degene die tegenslag gehad 
heeft [als zoon] aanneemt. ‘De Heere 
kastijdt immers iedere zoon die Hij aan-
neemt.’ En wanneer u gekastijd wordt, 
hebt Hem dan lief, omdat u daarom gekas-
tijd wordt, opdat u aangenomen wordt. 
Want wat heeft het te betekenen als u 
[slechts] dan de Heere, uw God liefheeft, 
wanneer alle dingen u voor de wind gaan, 
wanneer u geniet van dat wat u wenst, 
wanneer u zich verheugt in eervolle be-
trekkingen, onbegrensde mogelijkheden 
en in uw kinderen? Ook aan een mens 
die ons een goede dienst heeft bewezen, 
betuigen wij gewoonlijk onze dank. Sa-
menvattend: Toen Job door het hemelse 
oordeel geprezen werd, antwoordde de 
duivel dat het allerminst verwonderlijk 
was dat Job God dankbaar was. Immers, 
er stond hem een enorme overvloed aan 
voorspoed ter beschikking. Maar [hij zei] 
dat hij dan nog eens beproefd moest wor-
den, als hij al zijn voorspoed zou verliezen 
en de taak van een vrome vereerder [van 

God dan nog eens] moest vervullen. Dit 
is dus het eerste teken van sterkte, dat u 
niet door de tegenspoed gebroken wordt 
en ook niet met de voorspoed de hoogte 
in gaat. Dit leert de wet u, dat u in tegen-
spoed uw goede gerichtheid niet moet la-
ten verslappen en u niet moet overgeven 
aan wanhoop en dat u als overwinnaar 
niet meer zegt: ‘Mijn kracht en mijn dap-
perheid heeft mij dit alles gegeven’, maar 
weet dat alles aan de goddelijke barm-
hartigheid moet worden toegeschreven. 
Beproeving hoort bij het leven van een 
christen. Ook Job werd beproefd door de 
duivel. Zo worden wij allen beproefd. De 
wet leert ons echter dat we in voorspoed 
onze gerichtheid [op God en onze naaste] 
niet uit het oog mogen verliezen en in 
tegenspoed ons niet wanhopig moeten 
voelen. Jesaja roept: ‘Hij, die voor een [be-
paalde] tijd in benauwdheid verkeert, zal 
niet in verwarring worden gebracht. Drink 
dit eerst.’ Wat betekent ‘Drink dit eerst?’ 
Laten we de verborgen zaken in bewa-
ring geven, laten we de morele beteke-
nissen, die de letter ons leert, op de voet 
volgen. Jesaja zegt dat de verbrijzelingen 
en kwellingen van het volk ernstig zullen 
zijn, gezien het ernstige karakter van de 
dwalingen [van het volk]. Eerst moesten 
die verbrijzelingen en kwellingen vooraf-
gaan, opdat de [goddelijke] barmhartig-
heid erop volgen zou. 

Liefde en tucht 

(Psalm 1:2)
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KerkdienstenDrink dus eerst de verdrukking; door veel 
verdrukkingen moeten wij immers in het 
Koninkrijk van God binnengaan. Drink, op-
dat het gevoel van de verdrukking zich in 
het binnenste van uw hart verspreidt, drink 
met de emotie van iemand die de smart 
van een diepbedroefde ondergaat; wan-
neer u immers, nadat u zich tot Hem toege-
wend hebt, tot Hem zult zuchten, dan zult u 
de Heere, Die gekwetst is, weer met uzelf 
verzoenen. Drink dit dus eerst, opdat u in 
verdriet en in moeite bent; blijdschap doet 
zo snel een dwaling bij u binnendringen. 
Het volk dat vet en dik geworden was, is 
opgestaan om met God te spotten en is af-
geweken van zijn Heere. Het baat u om een 
verbrijzeld hart te hebben; drink dit eerst, 
opdat uw offerande door de Heere aan-
vaard wordt. Moge de apostel u leren wat 
de tekst ‘Drink dit eerst’ te betekenen heeft, 
namelijk, de beker van de verdrukking; de 
verdrukking werkt immers volharding. Er 
kan geen volharding zijn, als er niet van te-
voren verdrukking is geweest. ‘De verdruk-
king’, zegt hij, ‘werkt volharding, de vol-
harding echter bevinding en de bevinding 
werkt hoop; de hoop brengt echter niet in 
verwarring.’ Drink eerst de verdrukking, 
opdat later door u bekers van vele [verschil-
lende] deugden [aan anderen] mogen wor-
den aangereikt. En opdat u zou weten dat 
de verdrukking gedronken wordt, vandaag 
hebt u de profeet horen zeggen: ‘U hebt ons 
gedrenkt met de wijn van de smart/van de 
bitterheid’ (Ps.60:5) en in het vervolg: ‘U 

zult drank aan hen geven, in hun tranen, tot 
een [bepaalde] maat.’ Hij vraagt om te drin-
ken tot een bepaalde maat, niet boven die 
maat, zodat [de gelovigen] dit zouden kun-
nen dragen. Met zijn eigen voorbeeld liet hij 
zien met een hoe goede gemoedsgesteld-
heid hij dit smeekte, hij die zijn drinken met 
wenen vermengde, opdat het medelijden 
van de Heere zich naar hem zou neigen. 

Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 13e stukje van de uit-
leg van Ambrosius van Milaan van Psalm 
1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop 
van Milaan. In die dagen een belangrijke 
stad in het noorden van Italië, de bisschop 
van deze stad was dan ook op vele gebie-
den een invloedrijk man. Ambrosius 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] 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 waardoor Ambrosius van belang is ge-
weest hij heeft een zeer beroemde leer-
ling gehad n.l. Augustinus, later bisschop 
van Hippo. Deze beroemde leerling heeft 
ongeveer drie jaar onder zijn preken en on-
derwijs gezeten en is door hem gedoopt. 
Door middel van deze uitleg van psalm 1 
kunnen wij kennis maken met de gedach-
ten wereld van Ambrosius.     

4 dec. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.) 
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek (Nabetrachting H.A.)
 1e collecte MAF fam. de Bruijn
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

11 dec. 10.00 uur Ds. H. v.d. Ziel (Veenendaal)
 18.30 uur Ds. J. Koppelaar (Katwijk ZH)
 1e collecte Gave
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

15 dec. 19.30 uur Ds. M. van Reenen (Urk)
Weekdienst 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij

18 dec. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
  (Bevestiging ambtsdrager)
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

25 dec. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e Kerstdag 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Evangelisatiewerk HHK
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie
 
26 dec. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
2e Kerstdag  (Kerstfeest met de kinderen)
 1 collecte Kerkvoogdij

31 dec. 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
Oudejaarsdag 1e collecte PDC de Herberg Oosterbeek
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

We moeten toestaan dat het Woord van God ons confronteert, onze zekerheid verstoort, onze zelfge-

noegzaamheid ondermijnt en onze denk- en gedragspatronen omverwerpt.

John Stott
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Uit de pastorie is het geoorloofd om ook deze kinderen te 
dopen. Het rapport van de Hersteld Her-
vormde Kerk ‘Notitie Dopen Adoptie– en 
Pleegkinderen’ wijst daarop. 

De taal van de profetie (deel 1) 
Ik kwam een inzichtgevend artikel tegen 
van prof. dr. H.G.L. Peels, emeritus-hoog-
leraar Oude Testament aan de TUA. Veertig 
jaar omgang met de Schriften, met name 
het Oude Testament hebben hem gevormd, 
dit artikel is daar een vrucht van. Ik heb het 
artikel een klein beetje bewerkt en wat 
ingekort. Ik heb moeilijke woorden ver-
vangen door eenvoudiger woorden. Het is 
soms lastig om de profetieën van het Oude 
Testament goed te verstaan. Moet je ze al-
tijd letterlijk lezen of moet je vooral nauw-
keurig lezen? Het is voor de uitleg van de 
oudtestamentische profetieën, die gericht 
zijn op de toekomst, van belang om reke-
ning te houden met de eigen taal van de 
profetie. In onderstaand artikel geeft hij 
drie handvatten om de profetieën te lezen. 

1. Profetische taal geeft perspectief en vat samen 
Hiermee bedoelen we dat in de wijze waar-
op de profeten Gods toekomst verkondigen 
de temporele en lokale verschillen klein 
zijn. De verwachte gebeurtenissen worden 
qua tijd en ruimte vaak in elkaar gescho-
ven. Chronologische nauwkeurigheid en 
geografische helderheid is niet altijd aan 
hun woorden te ontlenen. Men zou dit pro-
fetische perspectief kunnen verduidelijken 
met het beeld van de bergkam: de pro-

feet staat als het ware voor een hele reeks 
bergtoppen die in zijn waarneming als één 
grote berg zijn. Zoals de tijd van de toe-
komst zich voor hem ten slotte samentrekt 
in één punt, zo is ook de wereldruimte voor 
hem een totaliteit en geen nauwkeurig te 
onderscheiden grootheid. Hiermee hangt 
samen, dat de toekomstprediking van de 
profeten zich kenmerkt door nabijheid. Het 
profetische ‘weldra’, dat de prediking op 
spanning brengt, roept uit dat de dingen 
zeer aanstaande zijn. De profetie verkon-
digt centraal dat God richtend en reddend 
bezig is Zijn koningschap door te zetten tot 
het voltooid is; in dit doorwerken van God 
naar de eindtriomf zien de profeten de ene 
toekomst onstuitbaar op zich afkomen, 
en het is dit zekere naderen in het heden 
waarom zij de ene toekomst vaak ver-
kondigen als dichtbij. Hun woorden zeg-
gen niet wanneer de toekomst aanbreekt, 
maar wijzen verkondigend aan dat zij in 
haar geheel onweerstaanbaar onderweg 
is, dus een reeds actuele zaak is, die met 
haar dreigende en vertroostende facetten 
tot waakzaamheid en volharding dringt.  

2.  Profetische taal is beeldend, aanschouwelijk 
en levend

Dit geldt zowel ten aanzien van de apo-
calyptiek, als voor de oudtestamentische 
eschatologie in het algemeen: Woorden 
streven ernaar begrippen of gedachten 
nauwkeurig uit te drukken, beelden stre-
ven ernaar begrippen of gedachten aan-
duidenderwijs op te roepen; beelden wil-
len suggereren wat zich in woorden niet 
laat uitdrukken en vangen. Voortdurend 
gebruiken de profeten pakkende beelden 
en kleuren zij op meeslepende wijze hun 
prediking in. Het gaat hen ook niet om za-

Verjaardag
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de fe-
licitaties, in welke vorm dan ook, voor mijn 
66e verjaardag.   

Dopen ook voor adoptie- en pleegkinderen?
Je kind laten dopen is een groot voorrecht. 
Het leven dat je uit Zijn hand hebt ontvan-
gen laat je Hem aanraken door het water 
van de doop als teken van Zijn genadever-
bond met ons. Tijdens het dopen verbindt 
God Zijn Naam met de naam van ons kind 
en daarbij belooft God aan ons kind: Ik zal 
je tot een God zijn! Zoals Hij dat heeft be-
loofd aan Abraham: ‘Ik zal Mijn verbond op-
richten tussen Mij en tussen u en tussen uw 
zaad na u in hun geslachten, tot een eeu-
wig verbond, om u te zijn tot een God en 
uw zaad na u.’ We lezen in Genesis dat de 
natuurlijke kinderen van Abraham werden 
besneden en ook de niet-natuurlijke kinde-
ren die bij zijn huis hoorden. Deze laatsten 
waren geen kinderen van Abraham, toch 
kregen ook zij allemaal het teken en zegel 
van Gods verbond. Zij hoorden bij het huis 
van Abraham en vielen daarmee onder de 
reikwijdte van Gods verbond. Onze kinde-
ren worden gedoopt, omdat ook wij als 
ouders zijn gedoopt, daarmee vallen onze 
kinderen onder Gods verbond. Let wel, be-
lijdenis doen van het geloof is geen voor-
waarde om je kind te laten dopen! De voor-
waarde om te dopen is dat je als ouders 
gedoopt bent. 

Onze kinderen krijgen om die reden het 
teken en zegel van Gods genadeverbond. 
Hoe zit het met kinderen die door echt-

paren worden geadopteerd? Bij adoptie 
komen de niet-natuurlijk ouders in plaats 
van de natuurlijke ouders. De band met de 
natuurlijke ouders wordt definitief zowel 
feitelijk als juridisch doorgesneden en dat 
is gebaseerd op een zorgvuldige gerechte-
lijke uitspraak. Door deze uitspraak krijgen 
deze kinderen nieuwe ouders en horen zij 
helemaal bij het gezin van de nieuwe ou-
ders. Deze kinderen vallen, ook al zijn het 
niet onze eigen natuurlijke kinderen, on-
der ons huisgezin. Daarom kunnen zij ge-
doopt worden.  

In sommige gevallen is adoptie niet mo-
gelijk en kunnen deze kinderen ook niet 
thuisblijven en wordt er gezocht naar een 
omgeving waar langdurige en duurzame 
pleegzorg geboden kan worden aan hen. 
In zo’n situatie bepaalt de rechter, op ver-
zoek van de Raad van de Kinderbescher-
ming, dat vader en moeder uit de ouderlij-
ke macht worden gezet maar dat zij wel de 
vader en moeder blijven. Tevens bepaalt de 
rechter – op grond van allerlei overwegin-
gen - wie dan de zorg van deze kinderen op 
zich neemt. Deze zorg kan direct gegeven 
worden door aangewezen pleegouders of 
door pleegouders via Jeugdzorg; ook dat is 
een beslissing van de rechter. Als Jeugdzorg 
wordt aangewezen zal zij aan ouders/echt-
paren vragen om voor deze kinderen lang-
durig te zorgen, mogelijk tot hun 18e jaar. 
Jeugdzorg blijft wel bij de zorg omtrent 
deze kinderen betrokken. Als nu bij deze 
‘nieuwe’ ouders de begeerte er is om dit 
aan hun zorgen toevertrouwde kind te la-
ten dopen en als Jeugdzorg er mee instemt 
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Van de Kerkenraad

leiding van de Messias; de vorst in het mes-
siaanse rijk is een telg uit Davids geslacht 
(weliswaar in discontinuïteit: uit de tronk 
van Isaï), de inwoners van dit rijk zijn de 
Israëlieten, ongedeeld als vanouds, die als 
in Davids tijd de hegemonie over de buur-
volkeren zullen verkrijgen, de volkerenwe-
reld zal de banier der volken erkennen en 
toestromen. Rijsje (vs. 1-10) en rest (vs. 11-
16) horen bijeen als vorst en onderdanen.
De heerlijkheid van Gods grote toekomst
wordt hier geheel en al in de kaders van
het davidische koninkrijk vertolkt. Zo fun-
geren in Jesaja 19:23 de namen Egypte en
Assur als de twee wereldmachten, die de
geschiedenis van Israël in vergaande mate
bepaald hebben: het land van de slavernij
respectievelijk van de ballingschap. En juist 
déze twee landen zullen Israël voorgaan in 
Gods toekomstige zegen; zij staan symbool 
voor de heidense grootmachten die eens

door God binnen de lichtkring van het heil 
getrokken zullen worden. Ook de oordeel-
sprofetie van Nahum heeft symboliserend 
en algemene trekken: Ninevé krijgt de con-
touren van de grote tegenstander van God, 
net zoals in Jesaja 34 Edom het voorbeeld 
van de Gode-vijandige wereld wordt.

De hierboven geschetste drie kenmer-
ken van de oudtestamentische profetieën 
m.b.t. eindtijd geven goede argumenten
tegen de gedachte dat de profetie een
toekomst geprojecteerde geschiedschrij-
ving zou zijn. Maar ook niet terecht is dat
een allegoriserende en vergeestelijkende
uitleg die het werkelijkheidsgehalte van
de tekstverwijzingen op onverantwoorde
wijze weer inperkt. (Wordt vervolgd)

 Een hartelijke groet, 
fam. ds. W. Schinkelshoek

kelijke informatie maar om een beeldend 
appèl, onder de indruk van het komen 
Gods, dat zij niet met een fotografische te-
lelens maar met het oog des geloofs waar-
nemen. Dat de profeten vaak beeldend 
spreken, kan moeilijk ontkend worden. 
Niemand vat de woorden uit Jesaja 2:2, dat 
in het laatst der dagen de berg van het huis 
des Heeren vast zal staan als de hoogste 
der bergen, en verheven zal zijn boven de 
heuvelen, letterlijk op. 

Met name de apocalyptici hebben een beel-
dend taalgebruik, dat soms door zijn ge-
compliceerdheid verwarring op kan roepen. 
Daarbij speelt ook het eigen referentiekader 
van de profeten een rol in de vormgeving 
van hun eschatologische prediking. Dit geldt 
in zijn algemeenheid voor het geheel van 
de oudtestamentische profetische bood-
schap, die immers klinkt in het kader van de 
oude heilsbedeling, met de kennis van toen.  

Het heeft met hun zicht op het leven na de 
dood te maken, dat zelfs in een profetie 
over de nieuwe hemel en de nieuwe aar-
de (Jes. 65:17-25) de dood nog een plaats 
heeft: ‘Daar zal niet langer een zuigeling zijn, 
die slechts weinige dagen leeft, noch een 
grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want 
de jongeling zal als honderdjarige sterven, 
zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige 
door de vloek getroffen worden’ (vs. 20). Ver-
volgens heeft ook een profeet zijn eigen 
‘invalshoek’ en inkleuring van het beeld-
materiaal. Niet voor niets wordt bijvoor-
beeld Hosea’s eschatologie gekenmerkt 
door de noties van de echtelijke liefde, en 
spreekt de ‘koninklijke’ Jesaja zoveel over 
de komende David en het herstel van Sion. 
Het is ook juist Ezechiël, de priester, die 

het grote tempelvisioen (Ezech. 40-48) 
predikt, en wiens eindtijdverwachting be-
heerst wordt door de verwachting van de 
terugkeer van Gods heerlijkheid (kabod). 
Zij allen kregen van Godswege iets van de 
toekomst te zien in woorden en beelden, 
die aansloten bij hun eigen leefomstandig-
heden en hun begrijpen. 

3. Profetische taal is actueel en symbolisch
Hieronder verstaan we de wijze waarop de
profeten aansluiten bij de oude heilstradi-
ties en deze een plaats geven in hun toe-
komstprediking. Het woord ‘nieuw’ is hier-
bij kenmerkend. Zij schilderen de toekomst
met de kleuren en vormen van het verleden. 
De hoop krijgt de contouren van wat voor-
heen Israëls glorie uitmaakte, maar dan
uitvergroot. Er komt een nieuwe bevrijding
uit de harde slavendienst (Jes. 9:3,14:3),
een nieuwe exodus (Jes. 43:6v.; Mi. 7:15;
Zach. 8:7), een nieuwe doortocht door de
zee (Jes. 11:15, 43:16v.), een nieuwe reis
door de woestijn waarin God water zal ge-
ven (Jes. 43:19v.), een nieuwe verkiezing en 
verbondssluiting (Zach. 1:17; Jes. 55:3; Jer.
31:31-34), een nieuwe David (Hos. 3:5; Jes. 

11:1; Ezech. 34:23), een nieuw Jeruza-
lem (Jes. 1:26v., 62:1 vv.), een nieuw hart 
om God te kennen (Ezech. 36:26vv.), een 
nieuwe tempel (Ezech. 40-48), een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde (Jes. 65:17w., 
66:22), enzovoorts. Tegelijk met deze actu-
alisering vindt een symbolisering plaats. De 
toekomstverwachtingen worden geformu-
leerd in termen van ‘Sion’, ‘David’, ‘Egypte’ 
enz., waarbij aan deze namen een sym-
bolische meerwaarde wordt toegekend. 
Zo schildert bijvoorbeeld Jesaja 11 de toe-
komstige heerlijkheid van Gods volk onder 

Advent en kerst
Advent, de periode van voorbereiding op 
het kerstfeest, begint vandaag met het ver-
schijnen van deze kerkbode. Elk jaar weer 
is de adventstijd een bijzondere tijd waarin 
we toeleven naar het grote heilsfeit dat 
God mens is geworden! De grote Koning 
van hemel en aarde, een kwetsbaar mens 
geworden… Gekomen om de wil van Zijn 
Vader te doen. Om de prijs van de zonde 
van de mensheid Zelf te betalen. Dat wij al-
lemaal bukken om in de kribbe te kijken en 
ons te verwonderen over Zijn grote liefde 
voor zondige mensen.

Bevestiging en afscheid ambtsdrager
Op de gehouden stemmingsvergadering 
van woensdagavond 2 november, is dhr. J. 
H. van den Brink, Jan Th. Tooroplaan 76 in
Ede, met meerderheid van stemmen geko-
zen. Met dankbaarheid hebben we verno-
men dat dhr. van den Brink zijn verkiezing
heeft aangenomen. Het past ons de Heere, 
de Koning van de Kerk, te danken dat hij
heeft voorzien in de vacature. 

We realiseren ons zeer dat er hiermee een 
plaats open valt bij de JV. Diverse gemeen-
teleden hebben ons daar ook op gewezen. 
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Pastoraat

Uit de gemeente

Roosters en Data

We dragen de opengevallen plaats in het 
gebed op, opdat ook deze positie weer ver-
vuld mag worden vanuit de gemeente. Dhr. 
van den Brink heeft aangegeven voorlopig 
nog regelmatig als koster te blijven dienen.

Op zondagochtend 18 december zal de ver-
kozen diaken bevestigd worden. 
In deze dienst hopen we tevens afscheid 
te nemen van diaken Slotegraaf. 

Tevens delen we u mee dat ouderling 
van Wolfswinkel zijn taak als ouderling-
kerk-voogd, met ingang van 1 januari 
overdraagt aan ouderling van der Sluijs. U 
mag weten dat we als kerkenraad 
periodiek evalueren op de balans tussen 
het ambtelijke werk en het persoonlijke 
leven.

Het is niet wat je denkt, het is wat de Bijbel zegt. Rodney Howard-Browne

28 november (Belijdenis)catechisatie
29/30 november Vrouwenvereniging
1 december Bezinningsuur Heilig Avondmaal
2 december JV -16
3 december Gebedskring
5 december (Belijdenis)catechisatie
7 december Kinderclub
7 december Collectemuntenuitgifte
7 december Preekoefening
8 december Lidmatenkring
9 december JV +16
11 december Koffie + zingen na morgendienst
12 december (Belijdenis)catechisatie
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Diaconie

14 december Ouderenmiddag
15 december Weekdienst
16 december JV -16
17 december Gebedskring
19 december (Belijdenis)catechisatie
20 december Vrouwenvereniging (Kerstviering)
22 december Jongvolwassenkring
26 december Kinderkerstfeest
4 januari Collectemuntenuitgifte
13 januari Nieuwjaarsbijeenkomst JV
18 januari Jaarvergadering Vrouwenvereniging

Oppasrooster 
4 december Jorieke Bouwheer, Dinanda Vroegindeweij 

Jorieke Bazen, Annemieke van Engelenhoven, 
Charlotte Pluimers

11 december Carola Jol, Martine Schipper 
Judith Aalbers, Anke van der Vliet 

18 december Lydia van Spronsen, Jacobien van der Vliet
Hadassa Adam, Ellen van der Vliet

25 december Elise van Duijn, Nicolien de Kool 
(1e Kerstdag) Sarah Pluimers, Liselotte van der Sluijs

1 januari Lydia van den Bosch, Jeannette van der Vliet
(Nieuwjaarsdag) Eloïse van der Sluijs, Hanne van der Vliet

Kerkautorooster 
4 december Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52 

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34

11 december Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0615 46 98 14

18 december Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19  
Bennekom/Wageningen:   mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07

25 december Ede: mevr. Oudijn 0613 49 37 65 
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen  0318 56 15 49

26 december Ede: fam. van Roekel   0683 44 82 26
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen  0318 56 15 49

31 december Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83

Opbrengst collecten oktober
Zondag 2-10 Israël collecte 
Zondag 9-10 GDC Noodhulp en Rampenfonds 
Zondag 16-10 
Donderdag 20-10
Zondag 23-10 Stichting Nijlvallei 
Zondag 30-10 Wycliffe comité Karels 

Per bank ontvingen we in oktober aanvullend nog de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Israël collecte
GDC Noodhulp en Rampenfonds 
Stichting Nijlvallei
Wycliffe, comité Karels 

Per bank zijn verder nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming
MAF, familie de Bruijn 
FNGP
Kliniek Hidi

Giften
Via diaken Slotegraaf ontvingen we een gift van €130 met algemene bestemming, 
waarvoor heel hartelijk dank!
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Collectebestemmingen
Op zondag 4 december vieren we als ge-
meente het Heilig Avondmaal. De diaco-
nale collecte, waaronder de Avondmaal-
scollecte, is op deze zondag bestemd voor 
het MAF Steunfonds voor Willem en Lydia 
de Bruijn.

De diaconale collecte van zondag 11 de-
cember is bestemd voor stichting Gave 
(www.gave.nl). Stichting Gave maakt 
kerken en christenen bewust van de 
roeping om vluchtelingen een thuis te 
bieden, en helpt christenen om vluch-
telingen in Jezus’ naam te zien en lief te 
hebben.

Op zondag 25 december is het Eerste Kerst-
dag; we gedenken dan de komst van Jezus 
Christus, Gods Zoon, naar deze wereld. Dit is 
een boodschap die ook de wereld in mag, en 
daarom collecteren we deze zondag voor het 
evangelisatiewerk, zoals dat vanuit de Her-
steld Hervormde Kerk vormgegeven wordt.

Op zondag 31 december, Oudejaarsdag, 
is de diaconale collecte bestemd voor 
Pastoraal-Diaconaal Centrum De Herberg 
in Oosterbeek. De Herberg is een gastvrij 
opvanghuis waar bij een geopende Bijbel, 
met professionele begeleiding liefdevolle 
aandacht geboden wordt aan mensen die 
behoefte hebben aan een herstelprogram-
ma, retraite of kom-op-adem.

Als geloven in Jezus de eerste plicht van de mens is, is niet geloven in Hem zijn grootste zonde.

John Stott
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KerkvoogdijUitleg
1 Collecten in kerkdiensten (Baten)
We hebben als diaconie besloten om de 
verdeling tussen ‘collecten in kerkdiensten’ 
(algemene collectes voor de diaconie) en 
‘door te zenden collecten’ anders te verde-
len. Deze verhouding was voorheen 50/50, 
maar aangezien het vermogen van de dia-
conie circa € 60.000 (richtbedrag) bedraagt, 
hebben we besloten deze verhouding op 
1/3 te zetten. Dit houd in dat er minder col-
lectes voor de diaconie worden gehouden, 
maar meer ‘door te zenden collecten’.

2 Overgenomen Kerkvoogdij (Baten en Lasten)
De collectes die de diaconie heeft overge-
nomen van de kerkvoogdij (landelijk jeugd-
werk, zendingscollecten, evangelisatiewerk, 
FNGP, Israël collecte) i.v.m. dat de kerkvoog-
dij krap bij kas zit, zijn apart weergegeven 
om hier meer transparantie over te geven.

3 Doorzendcollecten (Baten en Lasten)
We willen de verhouding van de doorzend-
collecten voor plaatselijk, landelijk en we-
reldwijd wat meer gelijktrekken, waarbij 
de nadruk wel op wereldwijd blijft liggen.

4   Aanvulling doorzendcollecten - 
   Plaatselijk (Lasten)
De diaconie heeft voor 2 doelen (DPE en 
voedselbank Ede) een toezegging gedaan. 
Er wordt voor deze doelen gecollecteerd, 
maar dit bedrag wordt aangevuld door de 
diaconie tot het toegezegde bedrag.

5  Aanvulling doorzendcollecten - 
    Wereldwijd (Lasten)
De diaconie heeft voor 2 doelen (Wycliffe, 
comité Karels en MAF, fam. de Bruijn) een 
toezegging gedaan. Er wordt voor deze 

doelen gecollecteerd, maar dit bedrag 
wordt aangevuld door de diaconie tot het 
toegezegde bedrag.

6 Diaconale ondersteuning (Lasten)
In verband met de hoge inflatie en ener-
gieprijzen, wordt verwacht dat er meer aan 
diaconale ondersteuning nodig is.

7 Resultaat
Het negatieve resultaat komt door de ver-
wachte hogere diaconale ondersteuning en 
het minder aantal collectes voor de diaconie. 
Dit negatieve resultaat geeft geen proble-
men omdat het vermogen van diaconie meer 
dan €60.000 bedraagt (zie uitleg punt 1)

Inzage begroting diaconie 2023
De begroting van de diaconie voor 2023 ligt 
van 5 t/m 9 december ter inzage in de kerk. 
U hebt dan gelegenheid om de begroting in 
te zien en vragen te stellen. Mocht u hier be-
langstelling voor hebben, neemt u dan con-
tact op met de penningmeester van de dia-
conie (penningmeesterdiaconie@hhgede.
nl) om een afspraak te maken voor inzage.

Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Marie-
ke Oostrom (06-44591308), Carolien van 
der Sluijs (06-55086368) of Dirmia van der 
Welle (0318-572166). U kunt ook mailen 
naar vrijwilligershulp@hhgede.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.

* Omdat de dankdag vroeg in de maand viel, was de opbrengst op het moment van schrij-
ven reeds bekend. Daarom vermelden we de dankdag-opbrengst alvast in deze kerkbode.
Als kerkvoogdij zijn we blij met en dankbaar voor deze ruime opbrengst, en we willen u als
gemeente graag danken voor uw bijdrage.

Giften
In oktober ontvingen we via ouderling Visser € 50,00 en via diaken Karels € 50,00. Beide 
giften met algemene bestemming.

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in oktober € 130,70 opgebracht, waarvan € 50,00 specifiek 
bestemd voor MAF (familie De Bruijn). De overige opbrengst komt voor de helft ten 
goede van Wycliffe (familie Karels), en voor de helft ten goede van MAF (familie De 
Bruijn).

Uitgifte collectemunten 
Voor de maanden december en januari staat de muntenuitgifte gepland op woensdag 7 
december en woensdag 4 januari. Op deze avonden kunt u van 19.30 tot 21.30 uur col-
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Verenigingen en Kringen

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 lega-
ten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.   

lectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerk-
voogden of via administratie@hhgede.nl.  

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis: 
- Ede-Zuid: fam. Budding, Berckheydestraat 40, 0318-633548, 

budding-kleppe@kpnplanet.nl
- Ede-Noord: fam. Schipper, Corversbos 31, 06-13820531, cschipper@hhgede.nl
- Bennekom: fam. Soeters, Hofrustlaan 53, 06-40653424, stl@vanlodenstein.nl

Inzage begroting kerkvoogdij 2023
In de vorige kerkbode trof u een samenvatting van de begroting van onze gemeente 
aan voor 2023. De begroting ligt van 5 t/m 9 december voor u ter inzage in de kerk. U 
hebt dan gelegenheid om de begroting in te zien en daarbij vragen te stellen. Mocht u 
hier gebruik van willen maken, neemt u dan contact op met de penningmeester van 
de kerkvoogdij (via administratie@hhgede.nl) om een afspraak te maken voor inzage. 

Gemeenteleden kunnen tegen de vastgestelde begroting binnen veertien dagen na 
afloop van de ter inzage legging (dus t/m 23 december), schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaren indienen bij de kerkenraad (overeenkomstig Ordinantie 16-15-6). 
 
Aankondiging brief vaste bijdrage 2022
Rond het verschijnen van deze kerkbode ontvangt u van de kerkvoogdij bericht over de 
vaste bijdrage 2022. Dit betreft een bijdrage die we jaarlijks van u als gemeenteleden 
vragen ter dekking van de afdracht van onze gemeente aan de landelijke kerk. In de 
brief treft u nadere informatie aan. Als we beschikken over uw mailadres, wordt de brief 
u per e-mail toegestuurd. We sturen de brief niet naar elk afzonderlijk mailadres, maar
naar één mailadres per pastorale eenheid. De mail is afkomstig van administratie@hh-
gede.nl. Als we geen mailadres van u hebben, of als u hebt aangegeven dergelijke in-
formatie liever op papier te ontvangen, dan ontvangt u de brief per post.

Thermostaat lager
De kerkvoogdij heeft besloten om de komende maanden de thermostaat in de kerk la-
ger te zetten i.v.m. de hoge energiekosten.  Op deze manier proberen we het verbruik 
van het gas zo laag mogelijk te houden.
Wilt u er aan denken om bij binnenkomst de buitendeur achter u dicht te doen? We re-
kenen op uw begrip. 

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 januari. We beginnen om 8.30 uur en ronden 
af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 
0649 466075 of Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549. 

Kinderclub
Afgelopen clubmiddag stond ‘de leeuw’ en 
‘Daniel’ centraal. Wat heeft Daniel een ver-
trouwen in zijn God laten zien! En hoe blijkt 
ook dat alleen die op God vertrouwen nooit 
beschaamd zullen uitkomen. De Heere be-
schermt Zijn kinderen. Vertrouw jij ook op 
deze God? De volgende keer is er club op 
7 december en gaan we alweer aan het 
kerstfeest denken. Die middag gaan we het 
hebben over muziek. Het laatste gedeelte 
van de middag gaan we oefenen voor het 
kerstfeest. Zorg dat je erbij bent!

JV
Ha jongelui,
In de vorige kerkbode schreven we over 
de gezellige avond bowlen die we met el-
kaar hebben gehad, maar ook afgelopen 
maand hebben we mooie avonden gehad 
met elkaar.

Met de -16 zijn we na het stamppottenbuffet 
bij elkaar gekomen. Traditiegetrouw hebben 
we die avond een film gekeken. Aansluiten 
op het thema: Leef je leven?! ging het deze 
avond over hoe Hosea zijn leven leefde. In de 
film kwam naar voren hoe Hosea toch steeds 
koos om trouw te zijn aan zijn vrouw Gomer, 
ondanks dat zij hem verliet. Een les voor ons 

over Gods trouw naar ons, en hoe wij ons op-
stellen voor de mensen om ons heen.

Met de +16 zijn we aan het ontdekken hoe 
we de JV-avonden het beste kunnen indelen 
zodat we met elkaar gezellige, maar ook se-
rieuze avonden kunnen hebben. We zijn met 
elkaar op een zondagavond samen geweest 
om hierover na te denken. Daarnaast zijn 
we op een vrijdagavond met elkaar wezen 
schaatsen. Erg gezellig om zo met elkaar sa-
men te zijn en elkaar beter te leren kennen.

In december staan de volgende avonden 
gepland. Houd ook de WhatsApp-groep in 
de gaten! Bij deze zijn jullie ook alvast van 
harte uitgenodigd voor de Kerstviering op 
maandag 26 december. We hebben het plan 
om dan met elkaar een lied te zingen. Daar-
naast mogen we ook de catering verzorgen!
• 2 dec.: JV -16
• 9 dec.: JV +16
• 16 dec.: JV -16
• 26 dec.: Kerstviering

Reserveer ook alvast de nieuwjaarsbijeen-
komst in je agenda! Deze staat gepland op 
vrijdag 13 januari 2023. 

Hartelijke groet, 
Arja, Gerben, Gerhard, Henry en Tjeerd 
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Puzzelhoekje

tend verzorgen. Inloop vanaf 9.15 uur, aan-
vang 9.30 uur. We kijken uit naar jullie en 
hopen op een zegenrijke ochtend!

Hartelijke groeten, 
Hannie, Marianne, Maartje, 

Hermien en Henriette

Ouderenmiddag
Op woensdag 14 december komen we als 
ouderen van de gemeente weer samen. 
We besteden dan aandacht aan het kerst-
feest. Door middel van een overdenking, 
zingen en declamaties, staan we stil bij de 
geboorte van de Heere Jezus. Na dit ge-
deelte eten we met elkaar een broodmaal-
tijd. We beginnen om 14.30 uur. Welkom!  

Lidmatenkring
Donderdagavond 8 december om 19.30 
uur is er lidmatenkring. We vervolgen onze 
reis door de 1e brief van Johannes. We gaan 
nadenken over de verzen 1 Joh. 2 vs. 28 t/m 
3 vs. 13. Allen hartelijk welkom! We begin-
nen om 19.30 uur.

Jongvolwassenkring
We zijn vorig seizoen begonnen met het 
boekje ‘Daarom ga ik naar de kerk’ van ds. 
A.A.F. van de Weg, de pastor van de Her-
steld Hervormde Victorkerk in Apeldoorn. 
We hebben inmiddels de eerste vijf hoofd-
stukken van het boekje met elkaar gelezen 
en besproken. Op 15 december willen we 
hoofdstuk 6 ‘Van consumeren naar gevormd 
worden’ met elkaar lezen en bespreken. Als 
je komt, schaf dan het boekje aan. We be-
ginnen om 19.30 uur!  

Vrouwenvereniging
We naderen alweer de maand december, 
een maand vol feestdagen. Voor de één om 
naar uit te zien, voor de ander een maand die 
ze liever over willen slaan. Het is een maand 
waarin we met elkaar de nederige geboorte 

van Jezus de Verlosser vieren. In een nede-
rige stal, niet een groot paleis. Anders was Hij 
immers niet te bereiken voor de ‘nederigste 
mensen’, de mensen aan de rand van de sa-
menleving, zoals we het nu zouden zeggen. 
Hoe vieren wij, in dit licht, Kerstfeest? Genoeg 
mensen binnen en buiten de kerk, die verdrie-
tig en eenzaam de kerstdagen doorbrengen. 
Of door een ziekte niet lang meer te leven 
hebben. Hun aardse huis wordt afgebroken, 
met al het loslaten en de daarbij horende 
pijn. Of een partner die gemist wordt, of een 
ander verdriet dat schrijnt. “Vrede op aarde, in 
de mensen een welbehagen”, zingen we uit 
volle borst mee. Maar kijken we tijdens het 
zingen om ons heen? Wie heeft het moeilijk, 
voor wie kan ik een luisterend oor zijn? Laten 
we het niet bij ‘opmerken’, maar zijn we zoals 
Jezus ‘met innerlijke ontferming bewogen?’ 
Deze vragen houden mij ook bezig!

Hierbij aansluitend wil ik jullie alvast warm 
maken voor de jaarvergadering  woens-
dagavond 18 januari, want dan hoopt Alie 
Hoek-van Kooten een inleiding te houden 
over het thema ‘Eenzaamheid, daar hoef je 
niet oud voor te zijn’. We zullen dan ook na-
denken over eenzaamheid in de gemeente, 
hoe herkennen we dit, wat kunnen mensen 
zelf doen die hiermee zitten? Alle vrouwe-
lijke (gast)leden, van harte welkom!

We willen als vrouwenkring ook een 
kerstviering houden.  Dinsdagochtend 20 
december  houden we een bijeenkomst, 
waarin we stil zullen staan bij Kerst. Anje 
Zondag en Anja Soeters zullen deze och-

Alleen de waarheid kan gezaghebbend zijn; alleen een foutloze Bijbel kan worden gebruikt ... op de 

manier waarop God wil dat de Schrift wordt gebruikt. J.I. Packer

Ha jongens en meisjes,
Op het moment dat jullie de kerkbode krij-
gen, is het alweer de eerste adventszondag. 
Zien jullie al uit naar Kerst? In de tijd van het 
Oude Testament werd er al uitgezien naar 
de Verlosser en de geboorte van de Heere 
Jezus is ook al vaak voorzegd. De puzzel 
van deze keer gaat over Jesaja 61, want 
ook in dat hoofdstuk wordt Zijn geboorte 
voorzegd. Als je de woorden hebt wegge-

streept, kan je met de overgebleven letters 
een woord maken dat iets zegt over deze 
tijd van het jaar. De kleurplaat is een krans 
met kaarsjes. Maar hij ziet er wel een beetje 
saai uit hè? Zou jij hem een kleurtje kunnen 
geven? Als je de puzzel hebt gemaakt of de 
kleurplaat hebt gekleurd, mag je hem weer 
sturen naar puzzelhoekje@hhgede.nl of 
naar Stakenberg 30 6718 DE Ede.

Groetjes, Debora
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Kleurplaat Verhaal

Uit: “Tekko en de witte man” door A. Vogelaar 
– van Amersfoort 
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn) 

Hoofdstuk 2: Tekko gaat op reis
Elke dag lette Tekko goed op of zijn zusje al 
wat beter werd. Als zijn moeder naar de tui-
nen was en hij op haar moest passen, kon hij 
urenlang naar het kleine kind zitten kijken. 
Maar hij zag geen verbetering. Integendeel. 
Het werd steeds magerder, steeds zwakker. 
Vastberaden begon hij toen voorzichtig zijn 
tocht voor te bereiden. In een holle boom, 
even buiten het dorp, verborg hij alles, wat 
hij aan voedsel te pakken kon krijgen: wat 
zoete aardappels, kladdiknollen en stuk-
ken suikerriet. Hoelang zou de tocht duren? 
Hij wist het niet. Een paar dagen misschien. 
Als hij de rivier maar volgde, zou hij er van-
zelf komen. Toen kwam de dag, dat hij zijn 
zusje voorzichtig in de doeken wikkelde. Hij 
legde haar in zijn draagnet en sloeg deze 
over de rug, de brede band over zijn voor-
hoofd. Even nog dacht hij aan zijn moeder. 
Wat zou ze vanavond ongerust zijn, als ze 
terugkwam van de tuinen. Maar het moest 
wel. Anders zou zusje nooit beter worden! 
Alsof het niets bijzonders was, dat hij met 
een baby op zijn rug ging wandelen, liep 
hij met het bundeltje naar buiten. Schijn-
baar onverschillig slenterend liep hij tus-
sen de hutten door naar de dichtstbijzijnde 
bosrand. Maar hij lette goed op. Riep er 
niemand? Werd hij niet gevolgd? Met een 
zucht van opluchting stapte hij even later 
de groene massa in, die hem dadelijk ver-
borg. Even keek hij nog achterom. Geen on-
raad?  Nee, gelukkig maar! Met een wijde 

boog moest hij om het dorp heentrekken 
om bij de boom te komen, waarin hij zijn 
proviand verborgen had. In die richting 
moest hij dan verder gaan. Voorzichtig liep 
hij door het bos, steeds luisterend. Het eten 
uit de holle boom stopte hij naast het kind 
in het draagnet. Het was wel een gesjouw. 
De band knelde om zijn voorhoofd, maar 
dat zou wel wennen. Hij boog het hoofd 
naar de groene massa vóór hem. “O grote 
geest van de oetan, houd ons niet tegen, 
maar laat ons toch door. Want ik moet mijn 
zusje naar de witte tovenaar brengen. Zij is 
zo heel erg ziek. O grote geest van de oetan, 
ik zal alles doen wat u wilt en u een paar 
batatten geven, maar houd ons dan alstu-
blieft niet tegen”. Dan legde Tekko een paar 
zoete aardappels aan de voet van de holle 
boom. Zo, nu zou de bosgeest hen wel geen 
kwaad meer doen. Met een gerust hart ging 
hij daarna op weg. Hij zorgde ervoor, dat hij 
steeds de rivier kon horen stromen; zo kon 
hij er zeker van zijn, dat hij nog in de goede 
richting liep. De baby, die in slaap gesukkeld 
was, wiegde zacht heen en weer op zijn 
rug. Een muffe lucht hing onder het dichte 
bladerdak. Daarboven hoorde Tekko de 
paradijsvogels en kakatoea’s schreeuwen. 
De honderden muggen en vliegen vlogen 
zoemend op van de doorweekte grond, als 
hij eraan kwam. Tekko had zo al een heel 
eind gelopen, toen hij beweging op zijn 
rug voelde. Een klagend stemmetje leek te 
willen zeggen: vergeet je me niet? Ik ben er 
ook nog! Voorzichtig liet hij het net van zijn 
hoofd glijden en maakte een opening in de 
bundel doeken. Twee oogjes knipperden 
tegen het plotselinge felle licht. “Dag zusje! 

Wij moeten de onfeilbaarheid van de Schrift bevestigen en er vervolgens naar leven beiden in ons 

persoonlijk leven en in de samenleving.

Francis A. Schaeffer
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Overige berichten

Lezenswaardig

Wat kijk je vreemd? Nee, we zijn niet meer 
in de hut, want we gaan naar de witte tove-
naar. Die kan je vast beter maken. Fijn hè? 
Maar dan moeten we wel een paar dagen 
lopen en ’s nachts in de oetan slapen. Maar 
wees maar niet bang, want ik heb de grote 
geest gevraagd of hij ons geen kwaad wil 
doen. Huil nu maar niet”, zei hij vlug, toen 
het mondje begon te trillen, “anders denkt 
hij dat we ontevreden zijn. Heb je dorst? 
Wacht maar”.  Hij haalde een stukje suiker-
riet uit het net en stopte het in het mondje. 
“Zo, dat is lekker hè?” Zijn zusje begon gretig 
te sabbelen. Tekko nam zelf ook een stukje, 
dekte het kind voorzichtig weer toe en hees 

het net op de rug. Verder maar weer. De 
hele dag liep hij zo door. Af en toe stopte hij 
om een stukje suikerriet te nemen voor de 
dorst en ook zijn zusje wat te geven. Maar 
veel rust gunde hij zich niet. Dat kwam van-
avond wel, na het eten! De schemer hing al 
tussen de bomen en het groen-doorvallen-
de licht werd al grauw, voordat Tekko een 
geschikte plaats ging opzoeken voor de 
nacht. Met een diepe zucht liet hij het net, 
waarin zijn zusje zacht lag te kreunen, op de 
grond glijden. Even ging hij doodop op de 
grond ernaast liggen. Maar hij moest flink 
zijn, hij moest nog heel wat doen!

Wordt vervolgd
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Bijbelleesrooster 2023
Beste gemeenteleden,
Het kan soms lastig zijn om structureel uit 
de Bijbel te lezen. Naast het vinden van 
tijd hiervoor kan het ook moeilijk zijn om 
een structuur te vinden waardoor alle 
delen van de Bijbel behandeld worden. 
In het verleden heb ik gebruik gemaakt van 
een Bijbelleesrooster waarbij de Bijbel in 1 
jaar, op chronologische volgorde, wordt door-
gelezen. Uiteraard is het belangrijk om de 
Bijbel ook te onderzoeken en over gedeelten 
na te denken, maar het doorlezen van de ge-
hele Bijbel en grotere delen in 1 keer lezen, 
geeft ook nieuwe waardevolle inzichten. 
Komend jaar wil ik dit rooster weer gaan vol-
gen, en het leek me mooi om dit met anderen 
te doen. Het idee is om het rooster met alle 
geïnteresseerden te delen en met elkaar een 
WhatsApp-groep te vormen. Zo kunnen we 

gedurende het jaar laagdrempelig contact 
hebben. Het idee is nieuw, daarom zal het 
even zoeken zijn hoe we dit vorm kunnen ge-
ven, en zijn suggesties zeker welkom. Mocht u 
interesse hebben dan hoor ik het graag.

Hartelijke groet, Tjeerd van Spronsen 
(06-28169173)

Informatiebijeenkomst over het Delit-
zsch-project
(Revisie van de Delitzsch-vertaling van het 
N.T. in het Hebreeuws)
Tijdens een bijeenkomst op D.V. woensdag 
7 december as. willen wij u graag nader 
informeren over de revisie van het He-
breeuwse Nieuwe Testament in de Delit-
zschvertaling. Dit TBS-project wordt sinds 
2017 financieel gesteund door het Steun-
fonds Israël Isaac da Costa, het Deputaat-
schap voor Israël van de Gereformeerde 

Gemeenten en de GBS, en komt naar ver-
wachting volgend jaar gereed.

Behalve vertegenwoordigers van genoem-
de Nederlandse organisaties hoopt ook de 

Israëlische predikant ds. D. Zadok te spre-
ken. De bijeenkomst vindt plaats in de pre-
sentatiezaal van ons gebouw (Nijverheids-
traat 21) te Leerdam en vangt aan om 19.30 
uur. Van harte welkom.

De pleitgrond van het gebed

In elk waar gebed moet grote nadruk ge-
legd worden op het bloed van Jezus. Als dit 
nagelaten wordt, is dat wellicht het sterk-
ste bewijs van verval in de kracht en het 
geestelijke van het gebed. Waar het bloed 
der verzoening op de achtergrond wordt 

gehouden, waar het niet wordt erkend, 
waar het niet tot de grote pleitgrond wordt 
gemaakt, daar is gebrek aan kracht in het 
gebed. Woorden zijn niets, gemakkelijk-
heid van uitdrukking is niets, keurigheid 
van taal en schitterende gaven betekenen 



Onze stelling is dat God zich heeft geopenbaard door te spreken; dat deze goddelijke (of door God 

geademde) spraak is opgeschreven en bewaard in de Schrift; en dat de Schrift in feite Gods geschreven 

woord is, dat daarom waar en betrouwbaar is en goddelijk gezag heeft over de mensen. John Stott
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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 25 december. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 15 december 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 min-
dervaliden kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Mocht u 
(tijdelijk) een gereserveerde plaats aan de linkerkant van de kerk nodig hebben, kunt 
u deze aanvragen bij de kerkvoogdij. Fietsers kunnen hun fiets parkeren in de daarvoor 
bestemde fietsstrook achter de kerk.

Deo volente 
Voor alle vermelde data in de kerkbode geldt Deo volente (zie Jakobus 4 : 14-15).

Het is uiterst belangrijk te verklaren wat in de Bijbel staat, en te zwijgen waar de Bijbel zwijgt.

Billy Graham
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niets, ja, zelfs een schijnbare vurigheid in 
het gebed is niets, als het bloed van Chris-
tus veronachtzaamd, onderschat en niet tot 
grond gemaakt wordt van elk gebed. Dat 
bloed immers is de verse en levende weg 
om tot God te komen, de grote pleitgrond 
waardoor de Almachtige wordt bewogen 
en ons toegang geeft tot het Heilige der 
heiligen.

O, hoe dikwijls wordt dit veronachtzaamd 
in onze gebeden, hoe wordt het bloed van 
Immanuël gering geacht! Hoe weinig ho-
ren wij er melding van maken in het heilig-
dom, op de kansel, in het maatschappelijk 
samenzijn! Toch is dit het wat het gebed 
maakt tot wat het voor God zijn moet. Alle 
gebed is Gode welbehaaglijk, als het met 
de geur van Christus’ bloed tot God komt. 
Elk gebed wordt verhoord, als het bloed 
der verzoening er als pleitgrond in wordt 
aangevoerd. Het is het bloed van Christus 
dat aan de gerechtigheid en aan al de eisen 
van de wet voldoet. Het is het bloed van 
Christus waardoor iedere zegen voor de 
ziel wordt verkregen en tot de ziel wordt 
gebracht. Het is het bloed van Christus dat 
pleit om de vervulling van Zijn laatste wil 
en testament, waarvan elk kostelijk legaat 
enig en uitsluitend om de wil van Zijn dood 
tot ons komt. En het is ook dit bloed dat ons 
vrijmoedigheid geeft tot de troon der ge-
nade. 

Hoe zou een arme zondaar zonder dit 
bloed durven naderen? Hoe kan hij iets van 

God vragen, hoe kan hij zich voor een hei-
lig God stellen, als hij het dierbare bloed 
van Jezus niet meebrengt in de hand zijns 
geloofs? Buiten Christus kan God geen ge-
meenschap met ons hebben; alle omgang 
met Hem is afgebroken, iedere toegang 
tot Hem is gesloten, elke zegening wordt 
teruggehouden. God heeft Zijn geliefde 
Zoon gekroond en Hij wil dat ook wij Hem 
kronen. En nooit plaatsen wij een schitte-
render kroon op Zijn gezegend hoofd, dan 
wanneer wij pleiten op Zijn volbrachte ge-
rechtigheid als de grond van onze aanne-
ming en op Zijn zoenbloed als het voortref-
felijke argument om alle zegeningen van 
God te verkrijgen. 

Waarde lezer, u gevoelt u arm, een snood, 
onheilig zondaar, u vindt uzelf een afge-
keerde, wiens voeten van de Heere zijn 
afgedwaald, in wiens ziel de geest van het 
gebed kwijnt, terwijl u toch een verbor-
gen verlangen in u bespeurt om tot Hem 
weer te keren? Maar u durft niet, omdat u 
zo snood, zo onheilig, zo afkerig bent? Dan 
mag u toch tot Hem weerkeren, vrijmoe-
digheid hebbende om in te gaan in het hei-
ligdom door het bloed van Jezus. 

Kom, want het bloed van Jezus pleit. Keer 
terug, want het bloed van Christus heet u 
welkom. Indien iemand gezondigd heeft, 
wij hebben een Voorspraak bij den Vader, 
Jezus Christus, den Rechtvaardige.

Octavius Winslow



Gedicht

Want alzo lief

Heer’ Jezus, welk een heerlijk woord

werd eens uit Uwe mond gehoord.

Het is een woord dat mij versterkt

en blijde hope in mij werkt.

‘God heeft de wéreld liefgehad’,

zo sprak Ge; nu versta ik dat.

Daarom heeft God Zijn een’ge Zoon

gegeven, tot een spot en hoon.

Dat woordje ‘wereld’ maakt me blij.

Nu kan het immers ook voor mij.

Voor mij, die in de wereld ben

en ook mezelf als wereld ken.

O, niemand zal verloren gaan

die deze liefde mag verstaan,

die juist met al zijn wereldzucht

gelovig tot de Heiland vlucht.

Johannes 3 : 16

M.A. Groeneweg – de Reuver
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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
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