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Meditatie

Jonge kinderen kijken naar deze hymne [zie 
vorige kerkblad] uit, de oudere kinderen 
verheugen zich erop een hymne in te stu-
deren, terwijl ze andere zaken vermijden 
uit het hoofd te leren. Dit - mag ik het zo 
noemen? - leerspel is van groter profijt dan 
wanneer een zwaarwegend leerstuk wordt 
overgedragen. Hoeveel moeite wordt er in 
de kerk gedaan om stilte te krijgen wanneer 
de Bijbellezingen plaatsvinden. Als er een 
spreekt, roepen allen ertegenin. Wanneer 
er een psalm gelezen wordt, is de psalm zelf 
voor zichzelf de bewerker van de stilte; alle 
[psalmen] spreken en niemand roept erte-
genin. Koningen geven een psalm weer, vrij 
van de trots op hun macht. David was blij dat 
men zag dat hij in deze dienst bezig was; 
een psalm wordt gezongen door keizers, 
wordt juichend aangeheven door volkeren. 

Individuen strijden erom te zingen wat voor 
allen tot voordeel is. Thuis wordt een psalm 
gezongen, buitenshuis weer voor zichzelf 
herhaald (letterlijk: opgesomd); zonder in-
spanning wordt [een psalm] opgepikt, met 
toegewijde liefde wordt een psalm in het 
hart bewaard. Een psalm brengt mensen 
die niet op een lijn zitten bij elkaar, verbindt 
mensen die onderling verdeeld zijn, ver-
zoent mensen die [door de ander] gekwetst 
zijn. Wie immers vergeeft niet aan hem, met 
wie hij een stem tot God opgeheven heeft? 
De band van de eenheid is evident groot, als 

[men bedenkt] dat het volledige aantal van 
een groot aantal mensen samengaat tot een 
koor. De snaren van de citer zijn ongelijk, 
maar de samenklank vormt een eenheid. 
De vingers van de kunstenaar dwalen dik-
wijls over zeer weinig snaren, maar - alsof 
hij de bezielende levensadem in een volk is 
- zo weet de kunstenaar er niet van om af te 
dwalen. Een psalm is het klinkend resultaat 
van de nachtelijke arbeid, het stipendium 
van een langdurige rust, het uitgangspunt en 
de gedragslijn van hen die beginnen, de be-
vestiging van hen die volmaakt zijn, de taak 
van de engelen, de hemelse krijgsdienst, het 
geestelijke brood des Heeren. Zelfs rotsen 
reageren op een psalm, er wordt een psalm 
gezongen en zelfs stenen harten worden 
zacht; wij zien keiharde mensen huilen, en 
mensen die geen medelijden hebben bewo-
gen worden. In de psalm wedijveren de leer 
en de schoonheid met elkaar. 

Tegelijk wordt er gezongen om te genieten 
en geleerd om te ontwikkelen. Immers, 
voorschriften die te krachtig zijn, houden 
geen stand. Wat men met een goed gevoel 
[in het hart] ontvangen heeft, dat vloeit 
daar gewoonlijk niet meer uit weg, als 
het een keer de harten binnengedruppeld 
is. Wat is er eigenlijk dat ons niet te beurt 
valt als wij psalmen lezen? In deze psalmen 
lees ik een gezang voor een geliefde (Ps. 
45) en word ik in vuur en vlam gezet door 

In het paradijs 

Psalm 1 (vervolg)
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Kerkdiensten

het verlangen van een heilige liefde; in 
deze psalmen herken ik de olijfpersen van 
de goddelijk geheimenis, de genade van 
de openbaringen, ik tel de getuigenissen 
van de opstanding, de geschenken van de 
belofte. In deze psalmen leer ik de zonde 
vermijden en leer ik af om me te schamen 
voor het berouw over mijn zonden. 

Een zo groot koning, een zo groot profeet 
heeft mij met zijn eigen voorbeeld zo be-
moedigd en gestimuleerd, dat ik me erop 
toeleg de zonden die ik bega te vermin-
deren, of, wanneer de zonde niet begaan 
is, ervoor uit te kijken. Wat is een psalm 
eigenlijk anders dan een muziekinstru-
ment, namelijk van deugden, waarmee de 
eerbiedwaardige profeet [David], die het 
aantokkelde met het plectrum van de Hei-
lige Geest, bereikte dat het de aangename 
klank van een hemelse toon op aarde deed 
weerklinken? En dan nog iets. Aangezien 
hij - omdat hij op de citer en op darmen, 
dat wil zeggen, op de gestorven [dierlijke] 
overblijfselen verschillende toonhoogten 
speelde - [zodoende] de verschillen van 
de lofprijzing op God als een gezang op het 
hemelse richtte, heeft hij [ons] geleerd, dat 
wij eerst moeten sterven aan de zonde en 
dat dan pas de verschillende werken van 
de [verschillende] deugden in dit lichaam 
onderscheiden moeten worden, waardoor 
de aangename vruchten van onze geloof-
stoewijding bij de Heere bekend zouden 
worden, opdat bij hen die hiermee bezig 
zijn geen enkele begeerte naar aardse zon-
den binnen zou sluipen, omdat zij gericht 
zijn op de hemelse dingen, en de geest 
tegelijkertijd zou beginnen te schitteren 
door de aangenaamheid van de hemelse 
genade. 

Terecht zei de Heere dus, de dienaar van 
zo’n belangrijke taak prijzend: ‘Ik heb David 
gevonden, [een man] naar Mijn hart.’ Ook 
zeggen de meer ervarenen onder hen die 
de citer bespelen, dat zij in hun binnenste 
zingen, zoals de fabels dat vertellen over de 
citerspeler uit Aspendos, en [we weten] dat 
de zaken van de maat, en bepaalde afsluitin-
gen van de ritmes in het bovenste gedeelte 
van de psalm staan [vermeld]. David heeft 
ons dus geleerd dat wij in ons binnenste be-
horen te zingen, in ons binnenste een psalm 
moeten zingen, zoals ook Paulus zong: ‘Ik 
zal met de geest bidden, maar ook met het 
verstand bidden; ik zal met de geest psal-
men zingen, maar ook met mijn verstand, en 
mijn leven en mijn daden vormen om zicht 
te krijgen op de hogere zaken’, opdat het 
genieten van het aangename niet de passies 
van het lichaam opwekt, waardoor onze ziel 
niet bevrijd wordt, maar bezwaard wordt, 
aangezien de heilige profeet heeft vermeld 
dat hij psalmen zingt voor de bevrijding van 
zijn ziel, toen hij zei: ‘Ik zal U psalmzingen, 
God, op de citer, o Heilige Israëls. Mijn lip-
pen zullen verheugd zijn, wanneer ik U zal 
psalmzingen en mijn ziel, die U verlost hebt.’ 
Maar laten we nu ingaan op het begin van 
die psalm, die ons voorgesteld is.
Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 4e stukje van de uit-
leg van Ambrosius van Milaan van Psalm 1 
en tevens een inleiding op het boek van de 
psalmen. Dit stukje is het laatste deel van zijn 
inleiding. De volgende keren komt zijn uitleg.  
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 gebieden een 
invloedrijk man. Ambrosius heeft veel be-

1 jan. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
Nieuwjaarsdag 1e collecte   HiP Ede
 2e collecte Commissie Opleiding en Vorming
 3e collecte Kerk en pastorie
 
2 jan. 10.00 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
 15.00 uur Ds. D.C. de Pater (Emst)
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

9 jan. 10.00 uur Kand. H. Ottema (Hardinxveld-Giessendam)
 15.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte MAF fam. de Bruijn
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

16 jan. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
 18.30 uur Ds. Joh. Post (Putten)
 1e collecte GDC Malawi
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

23 jan. 10.00 uur Ds. W. van Vlastuin (Wezep)
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
 1e collecte Diaconie
 2e collecte Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie

tekend 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 geweest hij heeft een zeer beroemde leer-
ling gehad n.l. Augustinus, later bisschop van 
Hippo. Deze beroemde leerling heeft onge-
veer drie jaar onder zijn preken en onderwijs 
gezeten en is door hem gedoopt. Door mid-
del van deze uitleg van psalm 1 kunnen wij 
kennis maken met de gedachten wereld van 
Ambrosius.
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Uit de pastorie

Van een gemeentelid kreeg ik een mooi 
stukje over Openbaring 2 vs. 1 t/m7. Een 
stukje met aan het einde een indringende 
vraag. 

“Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rech-
terhand houdt en zich tussen de zeven gouden 
kandelaren beweegt.” (Openbaring 2 vs. 1)

In de Openbaring van Johannes worden ze-
ven brieven geschreven aan de zeven ge-
meenten in de Romeinse provincie Asia. Het 
is Christus zelf Die deze brieven schrijft. Aan 
het begin van iedere brief wordt de schijn-
werper even op Hem gericht. In de eerste 
brief aan de gemeente van Efeze leren we 
Hem kennen als Degene die de sterren in 
Zijn rechterhand houdt en tussen de zeven 
gouden kandelaren verblijft. De zeven ster-
ren staan voor de engelen van de gemeente 
en de zeven kandelaren staan voor de zeven 
gemeenten zelf. Er zullen harde noten ge-
kraakt worden. In de gemeente van Efeze 
hebben ze [namelijk] de liefde opgegeven. 
Dat kan niet. De liefde moet in een christe-
lijke gemeente de eerste zijn en blijven.

Onderaan het stukje stond een vraag. Wie is 
in uw gemeente de engel die u dicht bij Je-

zus Christus houdt? Het gemeentelid voeg-
de er een persoonlijke vraag aan toe: Wie 
houd ik in mijn gemeente dicht bij Christus? 

Onze ‘klassieke’ liturgische formulieren 
De invulling van onze erediensten zijn ge-
baseerd op de synagoge en op de Vroege 
kerk. Met invulling bedoelen we, hoe 
wordt er vormgegeven aan de Schriftle-
zing, de prediking, het zingen, de gebe-
den, de dienst van offeranden (collecten) 
en de sacramenten. In Handelingen 2 – de 
eerste nieuwtestamentische gemeente - 
lezen we de elementen van de eredienst: 
de gebeden, de leer der apostelen, de sa-
cramenten (de breking des broods) de ge-
meenschap (het dienstbetoon), het zingen 
wordt hier niet genoemd maar het was wel 
bekend en heeft wel deel uitgemaakt van 
de erediensten. Zie bijvoorbeeld: Kolossen-
zen 3 vs. 16.

De liturgie in de Middeleeuwen kreeg een 
wat andere invulling, zij werd meer op de 
eucharistie toegespitst en werd de relatie 
met de synagoge en de Vroege kerk losser. 
Tijdens de Hervorming is men grotendeels 
weer teruggekeerd naar de invulling van 
de synagoge en Vroege kerk. Uiteraard zijn 

en blijven er verschillen, dat was toen en 
dat is nu. De Hervorming heeft de prediking 
centraal gesteld en daaraan verbonden de 
bediening van de sacramenten, het geza-
menlijk zingen en bidden en de dienst der 
offeranden. 

Om de onderdelen van de liturgie eenheid 
te geven heeft men formulieren gemaakt. 
In deze formulieren wordt onderwijs gege-
ven en worden diverse zaken onderbouwd. 
Deze liturgische formulieren, staan in de 
meeste Bijbels achterin. Heel bekend zijn 
het Doopformulier, het Avondmaalsformu-
lier en het formulier voor de bevestiging 
van het huwelijk. 

Waar komen die formulieren vandaan?  
De vader van de liturgische formulieren 
is Petrus Datheen. Hij is de man geweest 
die onze liturgie heeft samengesteld. Met 
nadruk op ‘samengesteld’ want Datheen 
heeft bij het opstellen van deze formulie-
ren geen nieuw werk geleverd, hij heeft 
gebruik gemaakt van de formulieren die er 
al waren. Het doopformulier heeft hij bij-
voorbeeld samengesteld uit delen van de 
formulieren van Johannes Calvijn, Johan-
nes à Lasco en Maarten Micron uit de vluch-
telingengemeente te Londen en hij heeft 
gebruik gemaakt van het formulier van de 
Palts. De Palts is een deelstaat in Duitsland 
dat al vroeg voor de Hervorming of de Re-
formatie heeft gekozen. Frederik III [bij-
naam de Vrome] was de vorst van de Palts 
en is door de reformatorische prediking tot 
bekering gekomen en wilde dat zijn hele 
vorstendom zich bekeerde tot de Reforma-
tie. Op zijn verzoek is de Heidelbergse Ca-
techismus geschreven en deze catechismus 
is opgenomen in de kerkorde van de Palts. 

De lijnen worden duidelijk als we weten 
dat Petrus Datheen in de Palts hofprediker 
is geweest.       

Petrus Datheen heeft niet alleen de Heidel-
bergse Catechismus maar ook de door hem 
samengestelde liturgische formulieren als 
een aanhangsel opgenomen in zijn Psalm-
berijming uit 1566. [Voor de geïnteres-
seerde lezer, de melodieën van de psalmen 
staan ritmisch genoteerd.]    

Petrus Datheen heeft, zoals gezegd, geput 
uit diverse bronnen om de liturgische for-
mulieren te maken. Het is wel eens aardig 
om kennis te nemen van één van de bron-
nen, waar Datheen uit geput heeft: De 
kerkorde van de Palts uit 1563. Er worden 
in deze kerkorde soms andere accenten 
gelegd dan in ons klassieke formulier. De 
kerkorde van de Palts is gebaseerd op de 
Reformatie en in deze kerkorde werd de 
Heidelbergse Catechismus opgenomen. Op 
deze wijze werd de Catechismus verbon-
den met de gemeenten met de bedoeling 
om ze te behandelen. Deze kerkorde werd 
uitgevaardigd door de keurvorst te Mos-
bach op 15 november 1563. 

I - Formulier om de Heilige Doop te bedienen

Bijbelse fundering
Aan het kerkordeartikel dat handelt over de 
Heilige Doop gaan de artikelen vooraf die 
handelen over de prediking en het gebed. 
Daarmee blijkt ook een fundamenteel theo-
logisch standpunt te worden ingenomen: 
die van het Sola Scriptura. Gods genade om 
tot geloof te komen wordt niet ingegoten 
tijdens de bediening van het sacrament van 
de Heilige Doop (zoals de Rooms Katho-

30 jan. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
 18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek 
 1e collecte DPE
 2e collecte  Kerkvoogdij
 3e collecte Kerk en pastorie
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lieke Kerk leert), maar het geloof is uit het 
gehoor van Gods Woord en wordt op het 
gebed bewerkt en gesterkt door de Heilige 
Geest. Om het geloof te versterken heeft 
God de sacramenten ingesteld.

De leer van de Heilige Doop
De ‘leer van de Heilige Doop’ blijkt daar 
breder te zijn dan wat wij lezen in het ons 
bekende klassieke formulier. In de kerkorde 
van de Palts begint het artikel over de Hei-
lige Doop met de fundering in de Heilige 
Schrift: “Omdat de kinderen van de Christenen 
in het verbond Gods zijn opgenomen, Hande-
lingen 2, moet hen de Heilige Doop als (waar-
) teken en zegel van het Verbond worden 
medegedeeld, opdat zij zo van de kinderen 
der ongelovigen onderscheiden worden…” 
Zowel kinderen als volwassenen ontvangen 
de Heilige Geest, Die het geloof in de har-
ten plant. De kerk van Christus, waarvan de 
kinderen niet het geringste deel uitmaken, 
is één geheel: verlost door het bloed van 
Christus, gereinigd door het badwater van 
het Woord, levend gemaakt uit één Geest. 
De bediening van de Heilige Doop dient 
plaats te hebben in de samenkomst van de 
gemeente, opdat ieder herinnerd wordt aan 
zijn eigen Doop. En… opdat de gemeente 
eenparig de Naam des HEEREN zal aan-
roepen over het (te dopen) kind. Zowel de 
doopouders als de doopgetuigen worden 
‘onderzocht’ of zij bekwaam zijn het kind 
een christelijke opvoeding te kunnen geven.

Redenen om te dopen zijn:
• God de Vader wordt daarmee als Schep-

per van het kind en van (doop-) ouders 
de dank en eer toegebracht.

• God de Zoon wordt daarmee gedankt 
voor de verlossing door Zijn bloed, die 

door de Doop aan het kind verzegeld 
wordt.

• God de Heilige Geest wordt gebeden 
om de genade het kind op te voeden 
tot Gods lof en eer. 

De verantwoordelijkheid van de bedie-
ning van de Heilige Doop rust niet alleen 
op de schouders van de doopouders en 
doopgetuigen, maar op heel de gemeen-
te. Het is immers een kind van de ge-
meente en zal verbondsbreuk de gehele 
gemeente treffen. 

Formulier
In de kerkorde begint het ‘formulier’ met 
een inleiding. Deze inleiding blijkt woor-
delijk ontleend te zijn aan La forme des 
prières ecclesiastiques van Johannes Calvijn, 
1542. Hier klinkt het Sola Scriptura, het So-
lus Christus en het Sola Fide in alle eenvoud 
en kracht: De mens die krachtens zijn ge-
boorte dood is in zonden en misdaden, kan 
slechts op één manier verlost worden, na-
melijk door God, Die in Christus Zijn barm-
hartigheid groot maakt. Hij belooft ons en 
onze kinderen dat Hij ons van alle zonden 
wil wassen door het bloed van Zijn Zoon 
en onze natuur wil vernieuwen door Zijn 
Heilige Geest. Omdat deze belofte zo rijk is 
dat die ons bevattingsvermogen te boven 
gaat; en, omdat ons geloof zwak en aange-
vochten is en blijft, bevestigt en verzegelt 
God deze belofte aan en in ons lichaam. Er 
is geloof nodig om deze belofte in vervul-
ling te laten gaan. Om ons tot geloof op 
te wekken bevestigt God Zijn belofte niet 
eenmaal hoorbaar en verzegelt Hij deze 
zichtbaar. Elke keer versterkt Hij ons zwak-
ke geloof door keer op keer Zijn belofte te 
laten horen en zien.

"Hoe dichter we bij God zijn, hoe meer de geringste zonde ons diep verdriet zal bezorgen."

R.C. Sproul

Gods belofte door Hem Zelf betekend en 
verzegeld
Bij de bediening van Gods belofte zijn 
Vader, Zoon en Heilige Geest elk op hun 
eigen wijze betrokken. In de kerkorde 
van de Palts komt dit helder naar voren: 
Bij de Heilige Doop zweert de Vader aan 
ons en onze kinderen Zijn belofte van 
trouw. Omdat Hij bij niemand hoger dan 
Zichzelf kan zweren zweert Hij bij Zijn ei-
gen, heilige Naam. Zoals Hij Abraham deed: 
tot bevestiging en om een eind te maken 
aan alle tegenspraak.

Bij de Heilige Doop belooft de Zoon ons als 
bij testamentaire beschikking alles wat Hij 
tot volkomen zaligheid van zondaren heeft 
gedaan. Nu de dood van de Testamentma-
ker “tussen beide is gekomen” kan de erfe-
nis uitgedeeld worden.

Wie in de Naam van de Vader en de Zoon 
gedoopt wordt, ontvangt niet alleen de 
belofte van de Heilige Geest: In de komst 
van de Heilige Geest wordt de belofte van 
de Vader, op voorbede van de Zoon, ver-
vuld. Vervuld van de Heilige Geest vangt 
het nieuwe (eeuwige) leven aan dat in de 
zalige opstanding bij de wederkomst van 
Christus volmaakt aan het licht zal treden. 

Zal men ook de kleine kinderen dopen?
Bij de verdediging van de kinderdoop staat 
in de kerkorde van de Palts niet de erf-
zonde van de eerste Adam en de genadige 
aanneming in de tweede Adam voorop en 
centraal, zoals bij Petrus Datheen en daar-

mee ons klassieke formulier. De hoofdre-
den hiervan is dat in deze kerkorde, kin-
deren nadrukkelijker deel uitmaken van 
de gemeente. Als zodanig delen zij dan in 
Zijn erfenis en genade. Tweede reden: God 
de Vader heeft met de gemeente van Jezus 
Christus hetzelfde verbond gesloten als 
eertijds met Abraham. 

Alleen de ‘bedeling’ en de ‘gestalte’(het 
teken) verschillen. Bovendien: Het nieuwe 
verbond is (troost- en genade-) rijker dan 
het oude. Het oude is voornamelijk beperkt 
tot het volk Israël. Onder het nieuwe ver-
breedt de stroom van genade zich tot alle 
volken. 

Nóg een reden: In de Pinksterpreek van Pe-
trus te Jeruzalem wordt het heil in Christus 
ook de kinderen toegezegd. Maar niet al-
leen dáár: Heel het boek Handelingen be-
schrijft dit. Verder: Niet alleen de apostelen 
rekenden de kinderen erbij: De Heere Jezus 
Christus is daar Zelf ook in voor gegaan. 
Wie niet wordt gelijk een kindeke kan het 
Koninkrijk van God niet binnengaan. Ten-
slotte: In Israël ontvingen de kinderen op 
de achtste dag het teken van het verbond 
zónder het geheim en de inhoud van het 
verbond te kennen. Het levenslange on-
derwijs is gericht op het leren kennen van 
dat geheim en de inhoud van het verbond.

Het Doopgebed
Het Doopgebed in de Kerkorde van de Palts 
blijkt woordelijk overgenomen uit de Ord-
nung der Christlichenn Kilchenn zu Zürich 
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Van de Kerkenraad

Pastoraat

(1529) In die tijd stond Heinrich Bullinger 
in Zürich. Hieruit blijkt opnieuw dat de 
kerkorde van de Palts een breed en rijp re-
formatorisch getuigenis laat horen. Dit wil 
voor alles zeggen: een Bijbels getuigenis.

Doopvraag
Petrus Datheen laat drie vragen stellen. In 
de kerkorde wordt aan de doopouders en 
doopgetuigen voorafgaande aan de bedie-
ning van de Heilige Doop slechts één vraag 
gesteld: “Begeert u uit waarachtig geloof 
in Gods belofte in Jezus Christus, welke aan 

ons en onze kinderen gegeven is, dat Hij 
niet alleen ónze God, maar ook de God van 
ons nageslacht wil zijn, tot in het duizend-
ste geslacht, dat dit kind gedoopt wordt 
en de verzegeling van het kindschap Gods 
ontvangt?”

Volgende keer over het Avondmaalsformu-
lier

Ook voor het komende jaar 2022 Gods 
onmisbare zegen toegebeden.

Een hartelijke groet, fam. ds. W. Schinkelshoek

den. Laat ons onze wegen onderzoeken en 
doorzoeken, en laat ons wederkeren tot 
den HEERE” (Klaagliederen 3: 39 en 40). 

De Kanttekening zegt daarvan: “laat ons 
hartelijk berouw hebben vanwege onze 
menigvuldige zonden, en om vergiffenis 
van dezelve bidden, met een vast vertrou-
wen van hetzelve te zullen verkrijgen, en 
met een voornemen van ons leven voortaan 
te beteren”. In die weg is er verwachting.

Met kennisneming van de persconferentie 
van minister-president M. Rutte en minister 
H.M. de Jonge van dinsdagavond 14 de-

cember jl., blijven de huidige coronamaa-
tregelen in ieder geval van kracht t/m 14 
januari.

Advent en kerst
Bijna twee jaar corona. Het is vaak anders 
gegaan dan wij gedacht en gehoopt had-
den. Het kan zijn dat de hierboven genoem-
de maatregelen bij u leiden tot de verzuch-
ting wanneer er nu eindelijk een eind aan 
zal komen. We leven in de adventstijd. Het 
is een tijd van uitzien en verwachten; niet 
naar het eind van de crisis maar naar de 
komst van Christus. Het is alleen Zijn komst 
die ons heil volmaakt.

Verkiezingen kerkenraad en kerkvoogdij
Op de gehouden stemming van donderdag-
avond 9 december, zijn met meerderheid 
van stemmen gekozen tot ouderling, dhr. 
J.D. Lam en tot kerkvoogd dhr. A.J. Keurhorst. 
Beiden mochten hun verkiezing aanvaar-
den. Omdat er vanwege de corona-omstan-
digheden geen stemmingsvergadering ge-
houden kon worden, hebben we gestemd
met behulp van een stembus.  Hieronder
staat de uitslag van de verkiezing:

Aantal leden die gestemd hebben: 71 leden

Stemming in de vacature van ouderling 
A. Methorst:
- Dhr. G. Admiraal 16 stemmen
- Dhr. J.D. Lam 45 stemmen
- Blanco 10 stemmen

Stemming in de vacature van kerkvoogd W. 
van Wolfswinkel

- Dhr. A. van de Pol 32 stemmen
- Dhr. A.J. Keurhorst 38 stemmen
- Blanco 1 stem

Als er geen bezwaren zijn ingediend tegen 
belijdenis en wandel (wat nog niet bekend 
is bij het drukken van deze kerkbode) zal 
de gekozen ouderling bevestigd en de ge-
kozen kerkvoogd aangesteld worden op 
zondagochtend 16 januari. Het past ons 
de Heere, de Koning van de Kerk, te dan-
ken dat hij heeft voorzien in de vacatures 
tot voortgang van de verkondiging van het 
Woord in het midden van de gemeente.

Coronamaatregelen
De situatie in het land is ernstig te noe-
men. Mensen worden ongeduldig, binnen 
en buiten de kerk wordt wat geklaagd. 
Hoe begrijpelijk ook, ons past echter meer 
de houding: “Wat klaagt dan een levend 
mens? Eenieder klage vanwege zijn zon-
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Uit de gemeente

Roosters en Data

Op de grens van 2021 en 2022 zijn de 
coronabesmettingen nog steeds 
hoog. Hoe zal het in het komende jaar 
gaan in de maatschappij, in de kerken 
en in ons persoonlijke leven? We 
weten het niet. In maart 2022 is het 
alweer twee jaar ge-leden dat we op 
een ingrijpende manier met de impact 
van dit virus werden gecon-fronteerd. 
Terugkijkend zijn er diversen in de 
gemeente die er ziek van zijn geweest, 
sommigen in mindere mate, anderen 
juist heel erg ziek. 

Het geeft het onvoorspelbare van dit 
virus aan. Een positieve uitslag heeft 
een be-hoorlijke impact op jezelf en je 
gezin, je familie en je sociale netwerk. 
Laat staan als iemand van je directe 
familie inten-sieve zorg nodig heeft om 
te herstellen. Laten we als gemeente 
biddend om elkaar heen staan. Wees mij 
tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om 
gedurig daarin te gaan. 

Wat een onverwachte en welkome verras-
sing! Vandaag (15 december) kregen we 
een pakket met ontzettend veel kaarten 

en andere verrassingen van u als gemeen-
te!  Jullie begrijpen dat dat ons heel blij 
maakte! Ook Leah, want er zaten nog kaar-
ten bij voor haar verjaardag. Het brengt de 
gemeente even heel dichtbij. We willen u 
bedanken voor alle lieve, bemoedigende 
en troostende woorden. We missen de ge-
meente ondanks dat we op afstand mee 
kunnen leven.

Hier beseffen we misschien wel extra hoe 
belangrijk een gemeente is. Bij deze kerk-
bode krijgt u ook de nieuwsbrief, dan hoort 
u een beetje hoe het met ons gaat.  Maar
we willen u hier heel graag ontzettend
hartelijk bedanken voor de kaarten en alle
verrassingen! Ook willen we u vanuit Indo-
nesië hele goede feestdagen en een goede 
jaarwisseling toewensen. 

Zoals meerderen van de gemeente in hun 
kaart schreven: de Heere is overal, en Zijn 
licht schijnt ook overal. Hij brengt vrede 
voor alle volken, en Jezus kwam als Redder 
voor de hele wereld. 

We weten ons met u/jou in Hem verbonden!
Hartelijke groet, Willem, 

Lydia en Leah de Bruijn

Vergader- en bijeenkomstenrooster
10 januari Catechisatie
12 januari Kinderclub
14 januari HHKetting
15 januari Gebedskring
15 januari Klusmorgen
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Diaconie
17 januari Catechisatie
24 januari Catechisatie
26 januari Ouderenmiddag
27 januari Gemeenteavond
29 januari Gebedskring
31 januari Catechisatie

Oppasrooster
1 januari  Suzanne van Harten, Maartje van de Kamp 
Nieuwjaarsdag  Annemijn Pluimers, Liselotte van der Sluijs 

2 januari   Annette Aalbers, Jeannette van der Vliet 
Lisanne Bakker, Charlotte Pluimers 

9 januari  Lydia van Spronsen, Dinanda Vroegindeweij 
Hadassa Adam, Anke van der Vliet 

16 januari  Marianne Donkersteeg, Martine Schipper 
Rebecca Adam, Ellen van der Vliet 

23 januari  Jorieke Bouwheer, Jacobien van der Vliet 
Annemieke van Engelenhoven, Marieke van Leeuwen 

30 januari  Klaasje Jansen, Willemien Oostrom 
Annemijn Pluimers, Geanne Visser

Kerkautorooster
1 januari Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53

Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen  0318 56 15 49
2 januari Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  
9 januari Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  

Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0318 41 57 15
16 januari Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19  

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

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

Bennekom/Wageningen: fam. van Leeuwen  0318 56 15 49

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

Zondag  7-11 Najaarszendingscollecte  
Zondag  14-11
Zondag  21-11 Thuis in Zuid 
Donderdag 25-11
Zondag 28-11

Per bank ontvingen we in november, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Najaarszendingscollecte 
Thuis in Zuid  

Per bank zijn voor oktober nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming 
Inloophuis Dimona, Israël  
Noodhulp en rampenfonds  
Noodopvang Afghaanse evacués, Harskamp (CVVE) 

Per bank zijn voor september nog de volgende collectegelden nagekomen:
Wycliffe, comité Karels 
FNGP 
Christelijk Noodhulp Cluster 
De Herberg  

Collectebestemmingen
Op Nieuwjaarsdag is de diaconale collecte bestemd voor HiP (Hulp in Praktijk) Ede (www.
hiphelpt/ede). HiP is bedoeld voor hulpvragen variërend van een wandeling maken, een 
lamp ophangen of een formulier invullen, en richt zich op alle inwoners van Ede. HipHelpt 
is een landelijk netwerk. Door heel Nederland zetten vrijwilligers zich in voor buurtgeno-
ten die er alleen voor staan. Zij zijn gedreven door naastenliefde en geïnspireerd door het 
Evangelie. En zij bieden hulp aan ieder die dat nodig heeft. Niemand hoeft alleen te staan!

Op zondag 9 januari is de diaconale collecte bestemd voor het MAF Steunfonds voor Wil-
lem en Lydia de Bruijn. We roepen u ook deze keer weer van harte op aan dit mooie 
werk in Gods Koninkrijk te steunen.
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KerkvoogdijOp 16 januari is de diaconale collecte bestemd voor de Generale Diaconale Commis-
sie van de Hersteld Hervormde Kerk, voor projecten in Malawi. Malawi is een land dat 
de afgelopen jaren geteisterd werd door overstromingen en honger. Al lange tijd on-
dersteunt de generale diaconale commissie projecten van de Reformed Presbyterian 
Church (RPC) in Malawi. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd voor 
voedselhulp aan gemeenteleden en voor landbouwprojecten. Een korte toelichting op 
de laatstgenoemde projecten: met het oog op de lange termijn stimuleert de generale 
diaconale commissie dat de Malawische boeren meer zelfvoorzienend worden. In sa-
menwerking met de RPC steunt de commissie projecten om de landbouwopbrengsten 
structureel te verhogen. Het gaat daarbij om projecten voor de verbouw van zoete aard-
appelen en maïs.

Op 30 januari is de diaconale collecte bestemd voor het Diaconaal Platform Ede. Het 
Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 2006 en heeft inmiddels een bereik van 
ongeveer 25 kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente Ede. De afgevaar-
digden van de verschillende kerken komen enkele keren per jaar bijeen voor het 
uitwisselen van informatie en het bespreken van de ontwikkelingen in het sociaal 
domein waarbij gekeken wordt welke rol zij daarin zou kunnen spelen. Het DPE re-
kent het tot zijn taak enerzijds de eigen diaconale taak van de afzonderlijke kerken 
te versterken en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke activiteiten t.b.v. de 
lokale samenleving. Kijkt u ook eens op www.diaconaalplatformede.nl voor meer 
informatie.

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

Donaties
Als diaconie reserveren we elk jaar een bedrag om aan bepaalde doelen te doneren. 
Dit jaar is er een bedrag van € 2500 overgemaakt naar de volgende doelen (elk € 500):
· Thuis in Zuid
· Diaconaal Platform Ede
· Stichting Geloofstoerusting
· Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
· Trans World Radio

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

Opbrengst collecten november
(Collecteontvangsten via de website en per bank)

Woensdag  3-11 Dankdag* 
Zondag  7-11
Zondag  7-11 Kerk en pastorie 
Zondag  14-11
Zondag  14-11 Kerk en pastorie 
Zondag  21-11 Landelijk jeugdwerk 
Zondag  21-11 Kerk en pastorie 
Donderdag 25-11
Zondag  28-11
Zondag  28-11 Kerk en pastorie 

* Totale dankdagopbrengst, inclusief giften per bank en in collectemunten, en inclusief con-
tante gift via ouderling Methorst van € 50,00.

Per bank ontvingen we in november, behalve via de website, de volgende collectegel-
den:

Algemene bestemming
Kerk en pastorie 
Landelijk jeugdwerk
Opleiding predikanten

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in november € 87,05 opgebracht. De opbrengst komt ten goede 
van Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
In november ontvingen we via dominee Schinkelshoek 1x € 20,00, via ouderling Me-
thorst 1x € 50,00 en via ouderling Visser 1x € 20,00. Alles met algemene bestemming.

Oude metalen
In november ontvingen we € 673,71 voor oude metalen.

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 15 januari. We beginnen om 9.00 uur en ronden af om 
ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar D.J. van Leeuwen, 0318-561549. 
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Activiteitencommissie

Verenigingen en Kringen Puzzelhoekje

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.

Terugkijkend
Het Walking Dinner van zaterdagavond 13 
november heeft € 230,- opgebracht. Nog-
maals alle kokers en eters, dank voor het 
meedoen!

Zaterdag 11 december hebben maar liefst 
43 gemeenteleden heerlijke lekkernijen 
ontvangen die goed van pas zullen komen 
in de wintermaanden. De commissieleden 
vonden het gezellig en leuk om met el-
kaar de producten rond te brengen en zo-
doende gelijk weer wat gemeenteleden te 
spreken. Allen bedankt voor het meedoen, 

de verkoop heeft maar liefst € 523,- opge-
bracht.

Vooruitkijker
HHKetting: Vrijdag 14 januari organiseren 
we opnieuw de HHKetting. De leuke, cre-
atieve en vooral verrassende pakketjes die 
we elkaar vorig jaar brachten waren letter-
lijk en figuurlijk schakeltjes voor de onder-
linge verbondenheid als gemeente. We ho-
pen dat weer velen zich aanmelden, vanaf 
3 januari kunt u zich inschrijven. U ontvangt 
dan ook een e-mail met een toelichting en 
uitleg van de HHKetting.

Kinderclub
Het Kerstfeest is alweer voorbij. Je hebt er 
misschien wel naar toe geleefd en naar 
uitgezien. De Heere Jezus is als kind op de 
aarde gekomen. Hij komt nog een keer, 
maar dan als Koning. Misschien wel in 
2022! Kijk je daar ook naar uit? Op 12 janu-
ari is er weer een clubmiddag. Afgelopen 
keer waren de meeste kinderen aanwe-
zig, heel fijn. Zijn jullie er de 12e weer bij? 
Tot dan. 

Groeten van alle jufs en meesters

Ouderenmiddag
Op 26 januari willen we weer een ouderen-
middag houden. Hoe deze precies ingevuld 
zal worden dat hoort u nog. Op de planning 
staat dat er een presentatie zal worden ge-
geven over Catharina von Bora, de echtge-
note van Maarten Luther.  Hopelijk kunnen 
we weer samenkomen. Allen hartelijk wel-
kom. We beginnen om 14.30 uur. 

Lidmatenkring 
Door corona is er pas op 17 februari weer 

een lidmatenkring. De brief aan de Efeze 
is na vier jaar klaar. Ik wil nu een start ma-
ken met de drie brieven van Johannes. Het 
zijn wat onbekende brieven maar met een 
diepe inhoud. Komt allen! We beginnen om 
19.30 uur.      

Jonge lidmatenkring = Jongvolwassen 
kring 
Het boekje ‘Welkom in de strijd’ is uit. Dus 
er moet wat anders komen. Op de laatste 
kring hebben we, nadat we de gehouden 
enquête hebben geëvalueerd, beslo-
ten om met deze kring door te gaan. We 
gaan wel naar een andere opzet. Het was 
vroeger een kring voor jonge mensen die 
net belijdenis van het geloof hadden af-
gelegd. Nu is hij voor elke jongere vanaf 
ca. 20 jaar. We noemen hem nu, jongvol-
wassen kring. Wat gaan we doen op deze 
kring? Bijbellezen en nadenken wat we 
gelezen hebben en het bespreken van 
door jullie aangedragen onderwerpen 
over diverse zaken.     

Op 3 februari om 20.00 uur is er een jong-
volwassen kring; dan wil ik voorlopig be-
ginnen met het boekje van ds. A.A.F. van de 
Weg ‘Daarom ga ik naar de kerk’ Je mag het 
boekje aanschaffen [graag zelfs dan kun je 
het van te voren lezen] maar het hoeft niet, 
dan zorg ik voor de kopieën. Het is een boek-
je met negen hoofdstukken en na elk hoofd-
stuk zijn er gespreksvragen. We bespreken 
een hoofdstuk aan de hand van de vragen. 

Jongeren, de kerk en het kerkgaan is van 
levensbelang. Het boekje geeft aanzetten 
om dit te doordenken. Daarom komt allen!    

Catechisatie
De laatste catecheseavond van het jaar 
2021 is niet doorgegaan vanwege de nieu-
we en strengere maatregelen.  Wanneer 
we met de catechisaties weer verder gaan 
is nog een open vraag. Hopelijk kan dat 
alweer op maandag 17 januari 2022. Voor 
de komende weken een gezegende tijd – 
rondom de feestdagen - toegebeden.     

Ha jongens en meisjes, 
De kerst is alweer voorbij en nu zitten we in het nieuwe jaar, maar ook in 2022 kan je na-
tuurlijk gewoon mee blijven puzzelen en kleuren. Dit keer gaat het over de psalmen. Kan 
jij de zinnen uit de psalmen afmaken? Ook de kleurplaat gaat over een psalm weet jij over 
welke psalm dit gaat? 
Je kan de uitslag en de kleurplaat weer sturen naar Valkestein 917, 6714 BG in Ede of naar 
puzzelhoekje@hhgede.nl. 

Groetjes Simone

"Redding is geen beloning voor de rechtvaardigen, het is een geschenk voor de schuldige."

Steven Lawson
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Kleurplaat
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Overige berichten

Verhaal

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

Een verborgen schat
Een rijke man liet zijn dure huis zien aan 
een oude man die professor was aan een 
universiteit. De professor was erg geïnte-
resseerd in de bibliotheek van de man. Die 
was van onder tot boven gevuld met dure 
boeken. De professor had graag in die ka-
mer willen blijven. Maar de man nam hem 
weer mee naar buiten en zei nonchalant: 
‘Ik heb niet één boek gelezen, maar ze zien 
er wel fantastisch uit, vindt u ook niet?’ Dat 
vond de professor schokkend. ‘Maar me-

neer,’ antwoordde hij, ‘u hebt een schat-
kamer in deze bibliotheek! En toch hebt u 
hem verwaarloosd.’ Toen de professor thuis 
kwam, schoot hem opeens iets te binnen. 
Hij pakte zijn prachtig ingebonden Bijbel 
en schudde zijn hoofd. ‘Moet je horen wie 
het zegt,’ zei hij. ‘Ik maak me schuldig aan 
precies hetzelfde. Hier is mijn ‘schatkamer’, 
en hoe vaak lees ik er eigenlijk in?’

Vraag:    Wat bedoelde de professor 
met ‘ik maak me schuldig aan 
precies hetzelfde’? Dat je een 
mooie Bijbel in huis hebt is 
fijn, maar wat is belangrijker?

Bijbellezen: Amos 8 : 11 - 14

Sinaasappelactie t.b.v. project Jedidja 
Jedidja gaat uit van Stichting Kimon en richt 
zich op kinderevangelisatie en gehandi-
captenzorg in Guinee-Bissau. (www.ki-
mon.nl/jedidja).

Doe gezond en steun het goede doel! 
Voor het 2e jaar in Ede verkoopt het Home 
Team van Gerda Klaver weer sinaasappels 
van A-kwaliteit om dit mooie en belang-
rijke werk te ondersteunen.
· € 17,50 voor een kist (ca. 70 stuks) 
· € 10,00 voor een halve kist (ca. 35 stuks)

Voor € 2,00 bezorgen we in Ede/Benne-
kom.

Bestellen kan tot en met zaterdag 30 ja-
nuari per mail naar  nellaoudijn@gmail.
com, of sms/WhatsApp naar 06-13493765 
(Nella).

Ophalen en bezorgen is op zaterdag 12 fe-
bruari van 10.00-12.00 uur. 

Website
www.hhgede.nl
Beheer: dhr. H.J. Aalbers (webbeheer@hhgede.nl)

E-mailadressen
actie@hhgede.nl redactiekerkbode@hhgede.nl
avg@hhgede.nl scriba@hhgede.nl
diaconie@hhgede.nl vertrouwenspersoonED@hhgede.nl (Erik Duifhuizen)
evangelisatie@hhgede.nl vertrouwenspersoonRH@hhgede.nl (Rineke Heij)
jv@hhgede.nl vrijwilligershulp@hhgede.nl
kerkvoogdij@hhgede.nl vrouwenvereniging@hhgede.nl
kinderclub@hhgede.nl webbeheer@hhgede.nl
puzzelhoekje@hhgede.nl zending@hhgede.nl

Bereikbaarheid
Tijdens alle kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten is de dienstdoende koster voor 
dringende gevallen telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0657 28 04 60.

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 30 januari. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 20 januari worden gestuurd naar redactiekerkbode@hhgede.nl. 

Kerkdiensten
De kerkdiensten vinden plaats in de Zuiderkerk aan de Zandlaan 16 te Ede, ’s zondags 
om 10.00 en 18.30 uur.

Parkeren
Tijdens de zondagse erediensten en de doordeweekse avondactiviteiten kunt u gebruik 
maken van het parkeerterrein tegenover de kerk, naast Het Streek. Ouderen en minder-
validen kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het kerkplein. Fietsers kun-
nen hun fiets parkeren in de daarvoor bestemde fietsstrook achter de kerk.

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

"Elke beslissing en richting moet vallen onder dit overkoepelende doel om God eer te brengen."

Steven Lawson
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Gedicht

Als U maar bij ons bent

Het oude jaar is weer verleden.

Wat gingen toch de dagen vlug.

Nu ’t nieuwe jaar is ingetreden,

zien wij op ’t oude wat terug.

Voor d’ een was het een jaar vol blijdschap.

Voor d’ ander juist van veel geween.

Maar voor ons allen klinkt de boodschap:

‘Waakt’, want de jaren vliegen heen.

Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen?

Zal ’t vreugde zijn of soms verdriet?

Wil God ons leven nog verlengen?

Wij weten onze toekomst niet.

Dat wij die in Zijn handen geven

en strijden om straks in te gaan.

Opdat w’ aan ’t einde van ons leven,

gereinigd voor Hem mogen staan.

O God, wil ook dit jaar ons schragen,

in voor- maar ook in tegenspoed.

Blijf bij ons, Heiland, alle dagen.

Als U maar bij ons bent is ’t goed.

M.A. Groeneweg – de Reuver
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Het Schaffelaartje
Slager - Kaasboer - Poelier

Brouwerstraat 59-61, Ede, telefoon 0318-618498
info@hetschaffelaartje.nl, www.hetschaffelaartje.nl
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TEL. 0317-412274 / 06-53758381
FAX. 0317-416043
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