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Meditatie

Er zijn twee wegen, de ene van de recht-
vaardigen, de andere van de zondaren; de 
ene van de rechtvaardigheid, de andere 
van de onrechtvaardigheid, waarover de 
profeet gezegd heeft: ‘En zie of er een weg 
van onrechtvaardigheid in mij is.’ Niet al-
leen is ons leven een weg, maar ook is ons 
leven juist een weg die tot het goede leidt 
of een weg van onrechtvaardigheid. Pas er 
dus voor op dat de hebzucht zijn voetstap-
pen niet op u zet en u een weg van schuld 
wordt, en dat de slechtheid en de lust dat 
niet doen, waardoor u een weg van on-
rechtvaardigheid bent, die afgesleten is 
omdat de schanddaden zich herhalen. Het 
staat u vrij om te kiezen wie u volgt, of de 
rechtvaardigen, of de onrechtvaardigen. 
De weg van de rechtvaardigen is nauwer, 
die van de on rechtvaardigen breder; die 
van de nuchterheid is nauwer, die van de 
dronkenschap is breder, om 
degenen die heen en weer geslingerd wor-
den ruimte te kunnen bieden. De een heeft 
de verleidingen van deze wereld, de ander 
heeft de beloningen van dat wat komen 
zal. Bij de onrechtvaardigen is het rende-
ment meer present, bij de rechtvaardigen 
laat de hoop op zich wachten; dat wat 
prettig is, verbreidt geen langdurige ver-
wachting, maar heeft een realisatie in het 
hier en nu; wat echter later met inspanning 
gezocht wordt, wat in een welgelukzalige 
overdenking nauwelijks te vatten is, is iets 

“dat geen oog gezien heeft en geen oor 
gehoord heeft, wat de Heere heeft bereid 
voor hen die Hem liefhebben’. We hebben 
de gewoonte om maar moeilijk te geloven 
wat wij niet zien, en daarom is de ziel on-
rustig en laat haar gedachten dan hier, dan 
daar naartoe gaan, zoals onze ogen. 
Dan komen verschillende beelden van [al-
lerlei] zaken haar voor de geest en botsen 
met elkaar; als zij zich richt op de eeuwige 
zaken, kiest ze ervoor om het goede te 
doen, als ze zich richt op het hier en nu, stelt 
ze de begeerte voorop. Zwaar en ongelijk is 
de strijd tegen de genoegens van het hier 
en nu. Hier is de vrijheid van de begeerten, 
daar is het onrecht van de slavernij, zodat je 
doet wat je niet wilt en je je onthoudt van 
datgene wat je [zozeer] wenst; hier is een 
maaltijd, daar het vasten; hier is er het to-
meloze plezier, daar de volharding van de 
tranen; hier het dansen, daar het gebed; 
hier zang die de oren streelt, daar zware 
zuchten. Er staat geschreven: ‘Het hart van 
de wijze is in het huis van rouw en het hart 
van de dwaze in het huis van de maaltijden. 
Het is beter de bestraffing van de wijze te 
horen, dan dat een man het gezang van de 
dwazen hoort’ (Pred. 7:5-7). Maar weinigen 
horen deze zaken en nog minder mensen 
volgen ze op. De aantrekkelijkheid van de 
zonde lokt de mensen meer aan. De zonde 
dringt op het moment zelf ongemerkt bin-
nen en streelt de gevoelens van de luiste-

Twee wegen 

(Psalm 1)
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Kerkdienstenraar, meer dan de treurig stemmende [op-
dracht] om het goede te doen, een opdracht 
die de hoop van het geloof als het ware met 
een schors van bittere inspanning en moei-
te omgeven heeft. Zalig daarom en bewon-
derenswaardig is hij die, als hij voor de keus 
van dergelijke wegen gesteld wordt, niet 
door de verlokkingen van de begeerte be-
invloed zal worden, om zijn schreden op 
oppervlakkige en verkeerde plaatsen te 
zetten. Tegen hem zal niet gezegd worden: 
‘U die de rechte paden verlaten hebt door 
af te wijken naar de wegen van de duister-
nis.’ We hebben dus vernomen wat de weg 
van de zondaren is, waarin de profeet ons 
waarschuwt om niet te gaan staan, maar 
waar de Prediker (Pred. 8:3) ons ook voor 
waarschuwt: ‘Blijf niet staan in een slechte 
samenspraak’, dat wil zeggen: ‘Blijf niet vol-
harden in slechte samenspraken’ en op de-
zelfde manier ook in werken die niet goed 
te keuren zijn. Hoe men in goede dingen 
moet staan, schrijft dezelfde heilige pro-
feet [ook aan ons] voor, als hij zegt: ‘Onze 
voeten stonden in uw voorhoven, o Jeru-
zalem.’ We moeten in Jeruzalem staan en 
uit Babylon wegvluchten. Ook tegen Mozes 
wordt gezegd: ‘U moet bij Mij staan’, tegen 
Mozes die uit Egypte vluchtte en volhardde, 
terwijl hij bij de Heere stond. Ook in het 
Evangelie ontvingen degenen die tot het 
elfde uur [op de markt] stonden, een loon 
dat gelijk was voor [al] degenen die werk-
ten; ook de meisjes die hadden gestaan tot 
de aankomst van de bruidegom verdienden 

het om gelijktijdig binnen te komen bij de 
bruiloft. De meisjes echter die weggingen 
en later (weer) terugkeerden, werden uit-
gesloten door het gezag dat de mening van 
de meester had. We hebben daarom ge-
leerd om niet op de weg van de zondaren 
te staan, maar te staan in de opdracht om 
het goede te doen, omdat er geschreven is: 
‘U echter staat door het geloof.’ 

Wordt vervolgd
Deze meditatie is het 9e 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.

3 juli 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Doopdienst) 
18.30 uur Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal)
1e collecte  HHJO
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

10 juli 10.00 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Fonds Noodlijdende gemeenten en personen
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

13 juli 14.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Huwelijksbevestiging)
1 collecte Kerkvoogdij

17 juli 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek 
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Dorcas
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

24 juli 11.30 uur Ds. J.M.J. Kieviet (CGK Renswoude)
19.00 uur Ds. J. Koppelaar (Katwijk ZH) 
1e collecte GDC Malawi
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

31 juli 10.00 uur Ds. G.A. v.d. Brink (Apeldoorn)
18.30 uur Ds. R. van Kooten (Apeldoorn)
1e collecte Thuis in Zuid
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

7 augustus 10.00 uur Nog niet bekend 
18.30 uur Ds. H. v.d. Ziel (Veenendaal)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

God kennen is onze reden van bestaan   begrijpen - ons doel in het leven. Het leven is zo kort dat veel 

mensen het verspillen met proberen zichzelf te vinden - buiten God. Deze kennis overstijgt de rede en 

komt alleen tot ons door middel van goddelijke openbaring en verlichting. 

A.W. Tozer
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Uit de pastorie

strand en door een wonder van God kon het 
volk dwars door de zee naar de overkant. 
Onmogelijk bij mensen, mogelijk bij God. 
Toen het volk Israël aan de overkant kwam, 
werd het leger van farao vernietigd in 
de Rode Zee. Het volk Israël, werd op een 
machtige wijze bevrijd door de HEERE. 
Wat doodlopend leek, werd geopend. God 
sprak en baande een weg door de Rode 
Zee. Door deze weg bevrijdde Hij hen. Het 
volk, was verheugd en zij zongen uit volle 
borst een loflied over deze bevrijding op 
het strand van de Rode Zee.  

Zon, zee en strand waar je mogelijk rust en 
bezinning zoekt, kan een periode van strijd 
en onmogelijkheid worden. In die periode 
kun je bezig gehouden worden door ge-
dachten uit het verleden of in tweestrijd 
verkeren over het heden of een gesloten 
toekomst zien. Weet dan dat er een God is 
Die gesloten wegen opent. Als dat in ver-
trouwen op deze God helder voor je wordt, 
dan zing je een loflied [zelfs] op het strand. 
Een gezegende vakantie toegebeden.   

Hoe lees je de Bijbel (III) ? 
Wat bedoel je nu precies als je zegt dat je de 
Bijbel aanvaardt als het Woord van God? En 
als je dat zegt, wat betekent dat dan voor 
je hoe je de Bijbel uitlegt? Deze vragen zijn 
ook vandaag volop in discussie. Maar laten 
we niet vergeten dat door de hele kerkge-
schiedenis heen deze vragen een rol heb-
ben gespeeld. Diverse kerkvaders, dat zijn 
beeldbepalende schrijvers en bisschoppen 
geweest uit de eerste eeuwen van onze 
jaartelling, hadden er ook mee te maken. 
Eén van hen is Irenaeus van Lyon. Wat kun-
nen wij van zijn opvattingen leren? Onder-
staande is een bewerking van een artikel 

uit het blad ‘Nader Bekeken’. Deze keer het 
derde en laatste deel.

Betrouwbare kennis
Irenaeus benadrukt tegenover de gnos-
tici dat wij, om betrouwbare kennis (van 
God) te krijgen, ons moeten houden aan 
wat God ons te kennen heeft gegeven. Als 
we die grenzen overschrijden, worden we 
verliefd op onze eigen bedenksels en ver-
vallen we juist tot allerlei speculaties. Maar 
ons denken moet gebonden zijn aan iets 
dat gegeven is buiten onszelf. Dat geldt 
voor onze kennis over God en voor onze 
kennis van zijn schepping. Hoewel de gnos-
tici zich beroemen op hun kennis, zijn ze 
eigenlijk vijanden van echte wetenschap. 
Irenaeus schrijft: ‘Het verstand echter dat 
gezond is, buiten gevaar, vroom en waar-
heidslievend, dat [onderzoekt] wat God 
in de macht van mensen gegeven en voor 
onze kennis toegankelijk gemaakt heeft.’ 
Wat heeft God dan toegankelijk gemaakt? 
Allereerst de dingen die voor onze ogen 
verschijnen, die wij om ons heen kunnen 
waarnemen. En daarnaast de zaken die 
duidelijk en ondubbelzinnig door explicie-
te woorden in de Schrift zijn neergelegd. 
Meer niet. Daarmee benadrukt Irenaeus 
enerzijds dat wij echte kennis kunnen ver-
krijgen over God, over zijn handelen en 
zijn wil, en over zijn schepping. Anderzijds 
zegt hij dat dit beperkte kennis is. Geen vol-
ledige kennis zoals God heeft van zichzelf, 
van zijn eigen wil, en van hoe de dingen 
in zijn schepping precies werken. Wij mo-
gen en moeten dus en de schepping en de 
Schrift onderzoeken. Maar wij moeten ons 
daarbij houden aan wat God ons echt te 
kennen geeft. Aan de feitelijke gegevens. 
En niet veronderstellen meer te weten dan 

14 augustus 10.00 uur Ds. W. Pieters (Elspeet) 
18.30 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

21 augustus 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte De Oase - Ouddorp
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

28 augustus 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Voorbereiding H.A.)
18.30 uur Kand. D.A. Pater (Veenendaal)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Vakantie
Zon, zee en strand? Voor velen hebben deze 
woorden iets magisch! Hele gezinnen trek-
ken bij mooi en warm weer naar de stran-
den van ons land.   

Ook Israël is op het strand geweest. Het volk 
Israël was bevrijd. De farao had ze, na tien 
heftige plagen over zijn land, laten gaan. 
God wijst Zijn volk dan een weg uit Egypte, 
maar het lijkt wel een doodlopende weg. 
Het volk kwam namelijk op het strand van 
de Rode Zee. Een watervlakte voor je en de 
Farao met zijn leger achter je. Want hij had 
inmiddels spijt gekregen dat hij het volk 
Israël had laten gaan. Hij kwam met zijn le-
ger achter het volk Israël aan om ze terug te 

halen. Zo was Israël op het strand opgeslo-
ten tussen de zee en farao.  

Nee, de periode op het strand van de Rode 
Zee was voor Israël geen periode van ple-
zier en ontspanning. En al helemaal geen 
periode van rust en bezinning. Als je het Bij-
belgedeelte leest dan proef je de angst, ze 
worden weer met het verleden in Egypte 
geconfronteerd. Zou God hen dan niet lei-
den? Moeten ze hier vastlopen en onder-
gaan? 

We weten het, het is anders gegaan. Al zien 
wij de uitkomst niet, het betekent niet dat 
God onze weg niet zou leiden! Israël werd 
geleid. De HEERE sprak tegen Mozes op het 
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je bij het bepalen van de betekenis ver-
schillende kanten uit lijkt te kunnen. Maar 
Irenaeus zegt: in zo’n geval moeten we als 
interpretatiesleutel die passages gebrui-
ken die wel duidelijk zijn. Dan blijven we 
op de veilige weg. Niet onze subjectiviteit 
verlicht onduidelijke passages, maar het 
licht van de Schrift zelf.

De geloofsregel
Irenaeus benadrukt dat ons denken bij de 
uitleg van de Schrift een regel nodig heeft. 
Anders gaan wij eigenzinnig aan de slag en 
kunnen we de Bijbel laten zeggen wat wij 
willen. Die regel is niet een traditie van bui-
ten de Schrift, maar de Schrift zelf. Alleen: 
hoe weet je nu of de Schrift zelf leidend is 
bij de uitleg van de Bijbel? Hier speelt de 
zogenaamde geloofsregel een belangrijke 
rol. We komen hem bij de kerkvaders tegen 
in verschillende varianten, maar de inhoud 
is steeds dezelfde. Het is een soort samen-
vatting van de hoofdlijn van het Oude en 
het Nieuwe Testament. Irenaeus stelt dat 
deze geloofsregel door de apostelen zelf 
aan de kerken is overgeleverd. Je zou kun-
nen zeggen: de apostelen lieten niet al-
leen hun geschriften na, maar ook een 
leesregel daarbij. Niet een soort geheime 
traditie die niet duidelijk in de Schrift staat 
(daarop beriepen de gnostici zich), maar 
een samenvatting van de hoofdinhoud van 
de Schriften, die de weg wijst in het lezen 
van de Schrift volgens zijn eigen bedoe-
ling. Die dus ook helpt om een verkeerde 
omgang met de Bijbel te kunnen opsporen 
en afwijzen. 

Irenaeus laat zien dat de oudste kerken (zo-
als die van Rome) deze geloofsregel vanaf 
de tijd van de apostelen hebben doorge-

geven. De zogenaamde geheime leer van 
de gnostici, die volgens hen ook van de 
apostelen afstamt, is aantoonbaar van la-
ter datum. Toen de opvolgers van de apos-
telen ermee in aanraking kwamen, wezen 
ze die gnostische leer dan ook af. Net als de 
gnostici beroept Irenaeus zich dus op een 
apostolische traditie die onderscheiden is 
van de boeken van de Bijbel zelf. Maar het 
verschil is: deze traditie is door de apos-
telen zelf gegeven aan de oudsten die zij 
aanstelden. Om duidelijk te maken waar 
het in de Schrift om gaat, en de uitleg ervan 
tegen misbruik te beschermen.

Leren van Irenaeus - God, mens, Bijbel
Irenaeus legt voortdurend verband tussen 
God en de Bijbel. Hoe je de Bijbel moet 
zien en benaderen, heeft alles te maken 
met wie God is en met wie wij zijn tegen-
over Hem. Veranderingen in onze omgang 
met de Schrift staan dan ook niet los van 
ons beeld van God en onze verhouding tot 
Hem. Men beroept zich vandaag gemak-
kelijk op de eigen ervaring als bron van 
onze kennis van God naast de Bijbel. Tege-
lijk wordt juist onze kennis van God uit de 
Bijbel geproblematiseerd. Wie ben jij dat 
je durft te zeggen dat God dit of dat zegt, 
als er ook zoveel andere interpretaties zijn? 
Op dit punt kunnen we leren van Irenaeus. 
Hij benadrukt tegenover de gnostici dat er 
geen direct lijntje loopt van onze zich naar 
God. Daarom kan ons innerlijk nooit bron 
van godskennis zijn. Maar tegelijk mogen 
we zeggen: wij kunnen God echt kennen. 
Dat vertrouwen is niet gebaseerd op de 
vermogens van ons verstand, maar op de 
goedheid van God: Hij wilde tot ons spre-
ken door Zijn geliefde Zoon! Die openba-
ring heeft Hij laten opschrijven door Mozes, 

wij hard kunnen maken. Dan blijven er al-
tijd vragen over. We kunnen bijvoorbeeld 
de oorzaken van sommige fenomenen die 
we waarnemen in de natuur, (nog) niet of 
slechts gebrekkig begrijpen. Dan moeten 
we niet gaan speculeren en zelf invullen 
wat we niet weten. Dat is hoogmoedig 
en juist dan gaan we dwalen. Ook op alle 
vragen die opkomen bij het lezen van de 
Schrift, hebben we geen antwoord. Boven-
dien zijn er passages waarvan wij de bete-
kenis niet of nog niet kennen. Dat moeten 
we dan ook eerlijk toegeven. En niet gaan 
speculeren. Door ons op te stellen als zijn 
leerlingen blijven we God liefhebben als 
onze Heere en Leraar, wachtend op de tijd 
dat God ons meer inzicht geeft.

Hoe moet je de Bijbel uitleggen?
De Schrift als gesloten canon, wat bete-
kent dit nu voor Irenaeus’ omgang met de 
Schrift? We zagen al dat hij alle nadruk legt 
op de tekst: ‘Niemand kent de Vader dan de 
Zoon, en ieder die de Zoon het wil open-
baren. ’De Vader openbaart zich door zijn 
Woord, dat is door zijn Zoon. Die Zoon sprak 
door Mozes, door de profeten, door zichzelf 
toen Hij op aarde was en door zijn apos-
telen. Hij liet zijn eigen woorden ook op 
Schrift stellen. Daarmee is zijn openbaring 
afgerond. We mogen daarom niet, zoals de 
gnostici, zeggen dat de apostelen in hun 
geschriften nog niet Gods volle waarheid 

spraken. Met de afsluiting van de canon is 
het spreken van de Vader door de Zoon tot 
ons afgerond.

Eenheid
De geschriften van Mozes, de profeten en 
de apostelen vormen ook een eenheid, 
omdat ze komen van de ene God die zich 

openbaart door zijn Zoon. Dat betekent 
dat er geen tegenstrijdigheden in de Bij-
bel kunnen staan. Het betekent ook dat de 
eenheid van de Bijbel niet door ons gecon-
strueerd wordt, maar objectief in de Schrift 
aanwezig is. De grote lijn van de Bijbel 
vormt dan ook het kader waarin afzonder-
lijke passages moeten worden uitgelegd. 
Vanwege deze eenheid van de Bijbel kun 
je ook de leer van de Bijbel naspreken.

Eigen uitlegger
Welke uitlegregels voor de Bijbel hangen 
hiermee samen? Allereerst: omdat wij God 
alleen kunnen kennen door God zelf, moe-
ten wij de Schrift uitleggen met de Schrift. 
Er mag niet een buiten Bijbelse instantie 
of bron beslissend zijn in de uitleg van de 
Schrift, want dan gaan wij de Bijbel van-
uit onszelf uitleggen. We mogen dus nooit 
zeggen: een bijbelschrijver bedoelt eigen-
lijk dit of dat, terwijl we dat niet vanuit de 
Schrift kunnen aantonen. Dan leggen we 
immers gemakkelijk de auteur een bedoe-
ling in de mond, die wij graag voor waar 
willen hebben. Irenaeus zegt: ‘Bewijzen van 
de dingen die in de Schriften staan, kunnen 
niet worden getoond dan door de Schriften 
zelf.’ Al onze geloofskennis moet gebaseerd 
zijn op wat ons gegeven is door God. Anders 
vervallen we tot hoogmoedige speculatie.

Duistere passages
Sommige gedeelten van de Bijbel blijven 
voor ons duister, hoewel ze niet in zichzelf 
onduidelijk zijn. God kent immers de ware 
betekenis ervan. Hoe moeten wij met die 
passages omgaan, met gelijkenissen bij-
voorbeeld? Gnostische bijbeluitleggers ge-
bruikten die om hun eigen leerstellingen 
daaruit te bewijzen. Dat is gemakkelijk als 
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Van de Kerkenraadde profeten en de apostelen. Een bonte 
verzameling geschriften. Maar we mogen 
geloven: zij vormen een eenheid. Want 
hier is de ene God aan het woord. Als we 
dan de Bijbel uitleggen, moeten we van 
die eenheid uitgaan. Dan kan het bijvoor-
beeld niet zo zijn dat je als kerk zegt dat je op 
grond van de Bijbel mag beweren dat God A 
wil, maar ook dat hij niet-A wil. Zoiets strijdt 
met het geloof dat het de ene God is die 
de Bijbel heeft geïnspireerd. En als we dat 
Woord uitleggen, mag geen andere norm 
daarin leidend zijn dan Gods Woord zelf. 
De Schrift moet uitgelegd worden met de 
Schrift. Waarom? Omdat God zelf gaat over 
de uitleg van zijn eigen Woord. Alleen de 
Geest van God kent de diepten van God 
(1 Kor. 2:11). Alleen de Geest van God, die 
de geschriften van de Bijbel heeft geïnspi-
reerd, verklaart de bedoeling van God door 
die geschriften zelf.

De belijdenis van de kerk
Irenaeus helpt ons ook om het belang te 
begrijpen van de belijdenis van de kerk. 
Die belijdenis is een middel om het gezag 
van de Schrift te beschermen, zoals de ge-
loofsregel in de vroege kerk dat was. In de 
vroege kerk was het aanvaarden van de ge-
loofsregel noodzakelijk om uitlegger van 
de Schrift (kerkelijk ambtsdrager) te mogen 
zijn. En daarom vraagt een gereformeerde 
kerk vandaag nog steeds van ambtsdragers 
zich ondubbelzinnig te binden aan de belij-
denisgeschriften. Waar die worden gerela-
tiveerd, zonder dat wordt aangetoond van-

uit de Bijbel waar ze niet kloppen, wordt 
vaak bewust of onbewust een nieuwe leer 
in de kerk aanvaardbaar gemaakt. Met als 
dekmantel een beroep op de Schrift of ‘de 
vrijheid van de exegese’. Dit heeft ernstige 
gevolgen voor de gemeente. Tertullianus 
schrijft daar heel treffend over: ‘De ketters 
verschuilen zich achter de Schrift en door deze 
vermetelheid maken zij direct indruk op be-
paalde mensen. Bij de strijd om de uitleg van 
de Schrift putten zij de sterken uit, de zwakken 
krijgen zij in hun macht, de middelmatigen la-
ten zij  gaan met twijfel in hun hart. Hier nu 
vooral snijden wij hen de pas af: wij beweren 
dat zij niet mogen worden toegelaten tot enig 
dispuut over de Schrift.’ 

Bescheidenheid
Irenaeus leert ons ook bescheiden te zijn 
over wat wij weten. Zowel in ons onder-
zoek van de schepping (natuurweten-
schap) als van de Schrift moeten we ons 
houden aan wat God ons te kennen heeft 
gegeven. Dit is bijvoorbeeld belangrijk in 
de discussie tussen creationisten en aan-
hangers van de evolutietheorie. Wanneer 
ga je in je theorievorming verder dan de 
gegevens die God in Schrift en schepping 
gegeven heeft? Die gegevens  moet je 
recht doen. Als er dan vragen blijven, moet 
je niet krampachtig proberen die te beant-
woorden. Irenaeus spoort ons aan om leer-
lingen te blijven van God, en niet vooruit te 
grijpen op de kennis die Hij ons op zijn tijd 
zal geven. 

Einde

“We voegen niet alleen Jezus Christus toe aan ons leven en gaan verder in dezelfde richting. Christus 

volgen betekent dat we stoppen, ons omdraaien en Hem navolgen.” 

Steven J. Lawson

Verkiezing voor het ambt van diaken
Met het oog op de komende verkiezing 
voor het ambt van diaken heeft de kerken-
raad in haar vergadering op 8 juni jl. het 
volgende dubbeltal (in alfabetische volg-
orde) samengesteld.

Vacature van diaken K. Slotegraaf:
• Dhr. G.L.J. Roelofs, Schoonenburg 43

Ede
• Dhr. G. Vink, Willem Witsenlaan 42 Ede

Alle belijdende lidmaten van de gemeente 
worden hartelijk uitgenodigd om aanwe-
zig te zijn bij de stemmingsvergadering en 
hun stem uit te brengen. Deze stemmings-
vergadering zal gehouden worden op D.V. 
donderdag 7 juli, van 19.30 – 20.30 uur in 
de Zuiderkerk.

Geslaagd
Een aantal jongeren hebben de afgelo-
pen tijd de uitslag gekregen van hun exa-
men. Voor een aantal luidde de uitslag: 
geslaagd! Na een periode van hard wer-
ken en studeren is dat een blij bericht! 
De schoolperiode zit erop en het werk of 
de vervolgstudie wacht. Een belangrijke 
stap, een stap naar de toekomst. Maar 
hoe het ook zal gaan, we hebben de hulp 
en de zegen van de Heere nodig bij alles 
wat we ondernemen. Mag je weten dat 
Hij je weg kent en je daarin ook zal lei-
den?

En als je de uitslag hebt gekregen dat er 
nog een herexamen gedaan moet worden, 
dan mag je ook vertrouwen op de Heere! 

Hij weet van je situatie, hoe deze ook is en 
hoe je weg ook zal gaan. Roep Hem aan in 
de dag der benauwdheid en Hij zal uithel-
pen.

Berichtgeving
Wilt u bij huwelijk of geboorte ook een 
kaart e-mailen of per post sturen naar de 
scriba? De scriba zorgt voor de nodige za-
ken rondom planning en correcte verwer-
king van de administratie. Alvast hartelijk 
dank!

Gebed
In de verkondiging rond de Pinksterdagen 
zijn we bepaald bij de noodzaak van gees-
telijke herleving. Daarbij is het eendrach-
tige en gedurige gebed om de komst en 
de werking van de Heilige Geest nodig! We 
staan daarin met lege handen voor God. 
Toch vervult de Heere Zijn beloften in de 
weg van het gebed.

We willen u in dit kader wijzen op de ge-
bedskring, die ook in de zomermaanden 
door zal gaan. 

Vakantieperiode 
Met het verschijnen van deze kerkbode is 
de vakantieperiode bijna aangebroken. 
We wensen iedereen de tijd toe om rust te 
nemen, om op krachten te komen. Ook ds. 
W. Schinkelshoek zal een periode van rust
hebben, van 20 juli tot en met 17 augustus. 
In deze periode kunt u, in geval van nood,
contact opnemen met uw wijkouderling of 
de scriba. Een gezegende vakantieperiode
toegewenst!
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Pastoraat Uit de gemeente

Roosters en Data

HEERE, wil U tot mij wenden,
toon mij Uw goedgunstigheid,
want ik kwijn in mijn ellenden
en leef steeds in eenzaamheid.
Daag’lijks neemt mijn kwelling toe; overstelpt 
ben ik in ‘t harte.
HEERE, ‘k ben mijn zonden moe;
voer mij uit mijn nood en smarten.

Laten we beginnen met het lezen van onze Bijbel met de gedachte dat God precies meent, wat Hij zegt. 

A.W. Tozer

Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 t/m 4 juli JV-kamp
2 juli Gebedskring
4 juli Collectemuntenuitgifte in de kerk
7 juli Ambtsdragerverkiezing
7 juli Voetbaltoernooi Kernhem
16 juli  Gebedskring
30 juli Gebedskring
3 augustus Collectemuntenuitgifte in de kerk
13 augustus Gebedskring
27 augustus Gebedskring
5 september Collectemuntenuitgifte in de kerk
7 september Maaltijd vrouwenvereniging
17 september Klusmorgen
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Diaconie

Oppasrooster
3 juli Jorieke Bouwheer, Martine Schipper

Annemijn Pluimers, Ellen van der Vliet
10 juli Klaasje Jansen, Willemien Oostrom

Charlotte Pluimers, Geanne Visser
17 juli Henriëtte Adam, Lydia van Spronsen

Liselotte van der Sluijs, Eloïse van der Sluijs
24 juli Nicolien de Kool, Jeannette van der Vliet

Hadassa Adam, Lisanne Bakker
31 juli Suzanne van Harten, Herwina Lam

Marieke van Leeuwen, Anke van der Vliet
7 augustus Marianne Donkersteeg, Elise van Duijn

Rebecca Adam, Annemieke van Engelenhoven
14 augustus Annette Aalbers, Maartje van de Kamp

Geanne Visser, Ellen van der Vliet
21 augustus Marjolein van de Craats, Dinanda Vroegindeweij

Annemijn Pluimers, Charlotte Pluimers
28 augustus Jorieke Bouwheer, Martine Schipper

Hadassa Adam, Eloïse van der Sluijs

Kerkautorooster
Als u vervoer nodig heeft om naar de kerk te komen, kunt u desbetreffende kerkauto 
benaderen.

3 juli: Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19   
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83

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

17 juli  Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07

24 juli: Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53  
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  

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

7 augustus Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen  0318 56 15 49

Opbrengst collecten mei
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  1-5 FNGP 
Zondag 8-5 Voedselbank 
Zondag 15-5 
Zondag 22-5 CVVE 
Donderdag 26-5 Gevangenzorg Nederland 
Zondag 29-5

Per bank ontvingen we in mei, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
FNGP
Voedselbank
CVVE
Gevangenzorg Nederland

Per bank zijn verder nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming
Wycliffe, comité Karels 

14 augustus Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53
Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83

21 augustus Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07

28 augustus Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19   
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen  0318 56 15 49

We zoeken nog kerkauto’s voor Ede. Wie wil zich ongeveer één keer per maand be-
schikbaar stellen om gemeenteleden uit Ede, die geen vervoer hebben, naar de kerk en 
weer thuis te brengen?

Neem alstublieft contact op met D.J. van Leeuwen 0318 56 15 49.
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GDC, Noodhulp en rampenfonds, Oekraïne € 
Noodhulp, hongersnood Madagaskar € 
Thuis in Zuid € 
Landelijk Evangelisatiewerk €
Kimon €
Woord en Daad  € 

Collectebestemmingen
Op zondag 3 juli is de diaconale collecte 
bestemd voor het landelijk jeugdwerk van 
de Hersteld Hervormde Kerk. Onze jonge-
ren leven in een weerbarstige wereld. Dik-
wijls staan zij voor de keuze om te knielen 
voor de wereld óf om de Heere te volgen. 
De HHJO is er voor deze jongeren. Als weg-
wijzer, om hen toe te rusten en te vormen. 
Daarnaast bieden we hulp aan ouders, lei-
dinggevenden en kerkenraden om de jon-
geren op de juiste manier te begeleiden. 
Bid mee voor het werk onder jongeren. 
Mogen we ook op uw steun rekenen?
Op 10 juli is de diaconale collecte voor het 
Fonds Noodlijdende Gemeenten en Per-
sonen. Door middel van dit fonds helpen 
gemeenten op financieel gebied elkaar zo-
dat geld(gebrek) geen belemmering hoeft 
te zijn voor een goede voortgang van de 
Woordverkondiging en het gemeentele-
ven. In het bijzonder zijn het de kleine(re) 
gemeenten die door het fonds geholpen 
worden. Maar er zijn ook gemeenten die 
onverwachts of vanwege bijzondere om-
standigheden tijdelijk financiële hulp  no-
dig hebben. Deze gemeenten kunnen, 
onder voorwaarden ondersteuning uit het 
noodfonds krijgen om de moeilijke peri-
ode te kunnen overbruggen.

Daarnaast kan het fonds ondersteuning 
bieden ter stimulering van het beroepings-

werk. De bijdrage vanuit het stimulerings-
fonds is in principe voor een periode van vijf 
jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode 
wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 
20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn 
op deze wijze veel gemeenten geholpen 
die nu in staat zijn om zelfstanding de pre-
dikantsplaats financieel in stand te houden.  

Naast het nood- en stimuleringsfonds aan 
gemeenten is de collecteopbrengst ook be-
stemd voor financiële ondersteuning van 
predikanten.

Op 17 juli is de diaconale collecte bestemd 
voor stichting Dorcas. Dorcas werkt in Oost-
Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten 
aan duurzame verandering in het leven van 
mensen die achtergesteld worden. Bij ar-
moede, uitsluiting en crisis worden moge-
lijkheden gecreëerd om tot bloei te komen. 
Neem ook eens een kijkje op www.dorcas.nl.

Op 24 juli is de diaconale collecte bestemd 
voor de Generale Diaconale Commissie van 
de Hersteld Hervormde Kerk, met name 
voor projecten in Malawi.

Op 31 juli collecteren we voor Thuis in Zuid, 
de inloop voor bewoners van de hoog-
bouwflats in Ede-Zuid. In de ontmoetings-
ruimte van de Elskampflat kunnen kwets-
bare wijkbewoners elkaar ontmoeten 

maar ook terecht voor een luisterend oor, 
een spelletje en een kopje koffie. Er worden 
laagdrempelige activiteiten aangeboden. 
Op woensdagmiddagen zijn kinderen wel-
kom voor een spel of knutselactiviteit. Sinds 
kort is er ook begonnen met een Zinvol Café, 
maandelijkse bijeenkomsten rond een zin-
vol thema. Thuis in Zuid is in 2015 opgestart 
vanuit onze gemeente en nog steeds zijn er 
veel vrijwilligers uit onze gemeente bij be-
trokken. Inmiddels vaart het project offici-
eel onder de vlag van Stichting Ontmoeting. 
Mag Thuis in Zuid ook op uw (financiële) be-
trokkenheid blijven rekenen?

Op 21 augustus is de diaconale collecte voor 
diaconaal gasthuis De Oase in Ouddorp, met 
een reformatorische identiteit. Voor gasten 
die uit balans zijn geraakt en toe zijn aan 
een rustperiode om te herstellen.

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 zusters 
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!

Jaarverslag diaconie 2021
Recent zijn de jaarcijfers 2021 afgerond en 
gecontroleerd door de kascontrole com-
missie. De commissie willen wij bij deze 
nogmaals bedanken voor hun inzet.

Onderstaand is een samenvatting van deze 
jaarcijfers opgenomen, met de begroting 
van 2021 en de jaarcijfers van 2020 ter ver-
gelijking ernaast. Graag lichten we u daar-
bij nog het een en ander toe.

1514



Kerkvoogdij

Opbrengst collecten mei
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  1-5 
Zondag  1-5 Kerk en pastorie 
Zondag  8-5 
Zondag  8-5 Kerk en pastorie 
Zondag  15-5 
Zondag  15-5 Kerk en pastorie 
Zondag  22-5 
Zondag  22-5 Kerk en pastorie 
Donderdag  26-5
Donderdag  26-5 Kerk en pastorie 
Zondag 29-5
Zondag 29-5 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in mei, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Kerk en pastorie 
Commissie Opleiding en Vorming 

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in mei € 9,80 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van Wy-
cliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
In mei ontvingen we via dominee Schinkelshoek 1x € 50,00 met algemene bestemming.

Uitgifte collectemunten + thuisadres Ede-Noord 
Op maandag 4 juli, woensdag 3 augustus en maandag 5 september is er uitgifte van col-
lectemunten in de kerk. 

Op deze avonden kunt u van 19.30 tot 21.30 uur collectemunten kopen in de kerk. 
U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@
hhgede.nl.  

Tussendoor kunt u collectemunten bij diverse gemeenteleden thuis ophalen. In de vo-
rige kerkbode meldden we u daarvoor reeds 2 adressen, in Bennekom (fam. Soeters) en 
Ede-Zuid (fam. Budding). 

Toelichting jaarcijfers 2021
1. Door te zenden collecten en bijdragen

derden/ diaconaal werk plaatselijk
Het verschil tussen begroting 2021 en
werkelijk 2021 is te verklaren door
een doorzendgift á €6150,- aan een
gemeentelid en daarnaast doorzend-
giften voor Thuis in Zuid á €450,-. Deze
waren van tevoren niet begroot.

2. Diaconaal werk wereldwijd
De doorzendcollectes wereldwijd heb-
ben in 2021 ruim €2000,- minder opge-
bracht dan begroot, dit is te verklaren
omdat er minder is gegeven aan deze
doorzendcollectes.

3. Overige lasten 
Er waren minder declaraties dan be-
groot. Mogelijk heeft dit te maken met
dat er minder activiteiten waren tijdens 
de covid periode.

Vragen
Mochten er na het lezen van dit jaarver-
slag nog vragen zijn dan kunt u contact 
opnemen met de penningmeester van de 
diaconie (via penningmeesterdiaconie@
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. 

Nieuwe coördinatoren ‘Oog voor elkaar’
Wij stellen graag twee nieuwe vrijwilli-
gerscoördinatoren voor: Marieke Oostrom 
en Carolien van der Sluijs. 

Per juli nemen zij de taken van Jeanet Linge 
over, naast Dirmia van der Welle. 

In het najaar hopen we weer een vrijwilli-
gersavond te kunnen houden. 

We willen Jeanet op die avond graag be-
danken voor haar jarenlange inzet als co-
ordinator.

Marieke en Carolien: veel vreugde gewenst 
om op deze wijze dienstbaar te zijn in de 
gemeente.

Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’ 
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Dirmia 
van der Welle (0318-572166) of mailen 
naar vrijwilligershulp@hhgede.nl. 

De les die elk wedergeboren mens op de school van het gebed te leren heeft, is deze: leef als een kind 

van God, dan durft u als kind ook te bidden en God zal als een Vader verhoren. Het gebed dat uit het 

trouwe kin-derhart opklimt, zal in het trouwe Vaderhart antwoord vinden. Wie God waarlijk en in alles 

Vader wil laten zijn, wie zijn gehele leven in het licht van het aangezicht en de liefde van de Vader wil 

hebben, wie God toe-laat om in al de oneindigheid van Zijn kracht en genade Vader te wezen, die zal 

zo heerlijk ondervinden dat de volmaakte Vaderliefde en wonderlijke gebedsverhoringen van God 

onafscheidelijk aan elkaar zijn verbonden.

Andrew Murray
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Verenigingen en Kringen

Zending en Evangelisatie

Met ingang van juli wordt daar nog een 3e adres aan toegevoegd, in Ede-Noord. 

Fam. Schipper 
Corversbos 31, 6718 HK Ede 
Telefoon: 06-13820531 (bij voorkeur WhatsApp / SMS) 
Mail: CSchipper@HHGede.nl      
U kunt de munten vooraf bij hen bestellen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat u de 
munten alleen op afspraak bij hen afhaalt.

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 17 september. We beginnen om 9.00 uur en 
ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keur-
horst 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.

Vrouwenvereniging
Lieve zusters, 
Wat kunnen we onze zegeningen tellen 
als we bedenken, dat we in alle vrijheid 
rondom het Woord samen kunnen komen. 
Op het moment van schrijven denk ik aan 
de gebedsnacht van Open Doors voor de 
vervolgde kerk. Wat is het goed en ook 
nodig om zo met elkaar te verbonden te 
zijn. Maar ook, hoe ‘verschillend’ zijn onze 
werelden. Wij kunnen ons niet voorstellen 
wat het is om vervolgd te worden, bijeen-
komsten in het geheim te houden en je 
leven in de waagschaal te stellen omwille 
van het Evangelie. Zij kunnen zich niet 
voorstellen, hoe het is om te leven ZONDER 
vervolging. En zelfs de vraag te stellen: ‘Is 

christen-zijn niet verbonden met lijden en 
vervolging, wat Jezus Zelf zegt? Wat heeft 
dit voor doorwerking voor hun persoonlijk 
geloof en getuigenis naar de wereld?’ In-
dringende vragen, die ook met regelmaat 
terugkomen in de Bijbelstudies. 

Voor volgend seizoen willen we met een 
nieuw Bijbelstudieboekje beginnen, de 
Openbaring van Johannes. We kijken uit 
naar deze studies, maar ook naar jou! Wat 
hebben we gezegende bijeenkomsten, 
waarin we elkaar mogen bemoedigen. 

We willen het jaar met een maaltijd star-
ten... dus, mocht je nog niet geweest zijn, is 
dit misschien de manier om met ons kennis 

te maken! Bij deze, SAVE THE DATE: Woens-
dagavond 7 september bij Jeannette van 
der Vliet (Bovenbuurtweg 37) Het precieze 
tijdstip volgt nog. Bij vragen, bel of app ge-

rust naar Henriette 0618390280. Een hele 
goede vakantie allemaal en tot gauw! 

Hartelijke groet, Marianne, Maartje, 
Henriette, Hermien en Hannie

Evangelisatie in Ede Centrum
Zaterdag 21 mei hebben we weer in het 
centrum en bij de markt van Ede 
geëvan-geliseerd, dit keer stonden we op 
de oude locatie naast de Oude Kerk 
waar we in 2019 en 2020 stonden. We 
begonnen de dag met het lezen uit 2 
Korinthe  5. Vers 18 wil ik er even 
uitlichten, dit kwam later s’middags ter 
sprake met een Islamitisch echtpaar. “En 
al deze dingen zijn uit God, Die ons met 
Zichzelven verzoend heeft door Jezus 
Christus, en ons de bediening der 
verzoening gegeven heeft.” Wat heb-ben 
wij dan een rijke boodschap te bren-gen, 
verzoening door voldoening.  Het is de hele 
dag druk geweest, er was ook veel te 
doen in het centrum met meerdere 
kraam-pjes rond de Oude Kerk, en we 
hebben weer veel folders mee kunnen 
geven ook waren er veel gesprekken 
met jongeren en verschillende 
gesprekken met Islamiti-sche mensen die 
soms ook moeilijk waren. Ook Bijbels in 
verschillende talen werden meegeven, 
mooi als mensen soms ook zelf 
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Puzzelhoekje

Waarom zijn veel zogenaamde opwekkingen tegenwoordig zo onbevredigend, oppervlakkig en on-

echt? Dat komt ongetwijfeld door het feit er meer wordt verwacht van wat de mens allemaal kan doen, 

dan van de kracht van God. We zeggen tegenwoordig tegen elkaar: werken, werken, werken, nieuwe 

organisaties, nieuwe methodes, nieuwe systemen. Maar wat we juist moeten doen, is bidden. De 

duivel vindt het prima als de kerk steeds meer nieuwe dingen organiseert om de wereld voor Christus 

te winnen, want hij weet die handig naar zijn eigen hand te zetten. Het mag allemaal van hem, als er 

maar niet meer wordt gebeden. Hij lacht als hij naar de hedendaagse kerk kijkt en zegt tegen zichzelf: 

“Als u maar niet ernstig, volhardend, gelovig en krachtig bidt om de kracht van de Almachtige God, dan 

mag u van mij al uw zondagsscholen, jeugdverenigingen, vrou-wenverenigingen en mannenvereni-

gingen, al uw kerken, scholen en instellingen, al uw geweldige koren en prachtige orgels, uw hoogge-

leerde predikanten en pogingen tot een opwekking houden. Vandaag kan gebed net zoveel geweldige 

dingen uitwerken als het altijd al kon.

naar de kraam komen. Er was een gesprek 
met een man van tegen de 70. “Ik weet 
wel dat het voor jullie straks feest is”, zei 
hij, “voor mij is het dan afgelopen”. Hij zag 
dat ik schrok, wat zeg je op z’n moment, zei 
dat het voor hem ook feest kan worden en 
daarvoor zal bidden. Dat vond hij erg aar-
dig en stapte weer door met de fiets aan 
de hand. Even daarna sprak ik vier mensen 
aan en  vertelde dat de folder over Jezus 
ging. Ik kreeg een heftige reactie terug, 
dat ik niet zo mocht aandringen. “Jammer 
meneer, maar het gaat tenslotte om uw 
behoud.” Ze stapten driftig weg. Dan hoop 
je dat de paar laatst gesproken woorden 
blijven hangen. Een mooi moment was er 
eind van de middag. Dochterlief had een 
bijbeltje van huis meegenomen en was 
zichtbaar teleurgesteld dat niemand het 
aannam. Totdat er een man (afkomstig uit 
de Dominicaanse Republiek) langs kwam 
en hem de Bijbel aangeboden werd. Hij 
was zo blij dat hij ons alle drie 2x een boks 
gaf. Daarna vertelde mijn dochter dat ze 
even daarvoor aan het bidden was. Precies 

op het moment dat ik ook voor haar in ge-
bed was vanwege haar teleurstelling. Dat 
zijn zulke rijke momenten als God zelf een 
opening maakt, want God was in Christus 
de wereld met Zichzelven verzoenende, 
hun zonden hun niet toerekenende; en 
heeft het woord der verzoening in ons ge-
legd.

TFC fam. de Bruijn
Begin juli hopen we als TFC weer een 
pakket op te sturen naar Willem, Ly-
dia en Leah in Indonesië. Stuurt u hen 
een kaartje? Dit meeleven vanuit de ge-
meente wordt erg gewaardeerd door fa-
milie de Bruijn. Leuk om te weten is dat 
Willem 12 augustus jarig hoopt te zijn! 
Op zondag 3 juli staat er een doos bij 
de uitgang van de kerk waar u de kaart 
in kunt doen. Dan zorgen wij dat deze 
meegaat in het pakket. De kaart kan ook 
worden afgegeven bij familie Brand aan 
Binnenhof 18 in Ede, graag vóór 4 juli. 
Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bij-
drage!

Ha jongens en meisjes,
Dit is alweer de laatste keer dat ik een puz-
zel en kleurplaat voor jullie heb gemaakt en 
uitgezocht. Maar niet getreurd want in de 
nieuwe kerkbode zal ook weer gewoon een 
puzzel en kleurplaat staan, die jullie kunnen 
inleveren bij Debora. Heel fijn dat zij het van 
mij wil overnemen! Voor deze laatste keer 
heb ik een woordzoeker voor jullie gemaakt 
omdat jullie bijna vakantie hebben en dan 
alle tijd hebben om deze woordzoeker op 
te lossen. De woordzoeker gaat over de 
Schepping van God. Dat past wel bij de zo-

mer vinden jullie ook niet? Ga jij ook graag 
naar buiten om er op uit te trekken? Kijk dan 
eens goed om je heen en bedenk hoe mooi 
God de natuur heeft gemaakt. Ook de kleur-
plaat heeft met de schepping te maken. Kan 
jij deze weer mooi kleuren? Wanneer je de 
uitslag van de woordzoeker hebt gevonden 
of de kleurplaat hebt ingekleurd dan mag je 
hem weer sturen naar puzzelhoekje@hh-
gede.nl of nog 1 keer naar de Valkestein 917 
6714 BG Ede. 

Groetjes Simone
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Kleurplaat Verhaal

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

Bekeerd
“Wend u naar Mij toe, wordt behouden, alle 
gij einden der aarde; want Ik ben God en nie-
mand meer.” (Jesaja 45 : 22)

Ik geloof vast dat je het fijn vindt als er 
sneeuw ligt. Dan kun je een sneeuwpop ma-
ken, sneeuwballen gooien en een heleboel 
plezier hebben. Ik zou je graag willen vertel-
len wat Charles op een morgen overkwam 
toen het heel hard sneeuwde. Hij was vijftien 
jaar oud en het was begin januari. Charles 
bracht de kerstvakantie door bij zijn ouders in 
Colchester. Het was zondagmorgen en er viel 
sneeuw, maar hij wilde toch naar de kerk, dus 
ging hij op weg. Het sneeuwde en sneeuwde 
en Charles zakte steeds dieper weg in de dik-
ke, witte laag. Op het laatst dacht hij dat hij 
nooit bij de kerk zou aankomen, in elk geval 
niet op tijd. Dus sloeg hij een zijstraatje in dat 
Artillery Street heette en kwam bij een kleine 
Methodistenkerk terecht. Mocht je ooit in Col-
chester zijn, dan kun je deze kerk daar nog 
steeds zien staan. Kijk dan eens naar binnen. 
Je ziet daar een steen die ons herinnert aan 
wat Charles in die sneeuwbui overkwam. 
Charles was er nooit eerder geweest, maar 
hij stapte naar binnen. Er waren niet veel 
mensen, een stuk of twaalf tot vijftien maar. 
De dominee beklom de kansel en begon te 
preken over de tekst ‘Wend u naar Mij toe, 
wordt behouden, alle gij einden der aarde; 
want Ik ben God en niemand meer.’ Het was 
een eenvoudige man en hij legde zijn bood-

schap heel gemakkelijk uit. Hij zei: ‘Als je je 
naar iemand toewendt, betekent dat dat je 
naar iemand kijkt. Je hoeft er niet eens een 
voet voor te verzetten en geen vinger voor 
op te tillen. Je moet alleen maar kijken. Een 
mens heeft geen school nodig om te leren 
kijken, toch? Al ben je nog zo dom, je weet 
altijd wel hoe je kijken moet. Jezus Christus 
zegt: “Zie op Mij!’”

Toen leek de dominee Charles te zien, die 
bijna achterin zat, onder de galerij. Hij keek 
hem recht aan en zei: ‘Jongeman, je ziet er 
diep ongelukkig uit en dat zul je altijd blij-
ven -ongelukkig in je leven en ongelukkig 
in je sterven – als je niet gehoorzaam bent 
aan deze tekst; maar als je luistert, nu met-
een, zul je gered zijn.’ Toen riep de predi-
kant: ‘Zie op Jezus, jongeman. Zie! Zie! Zie! 
Je hoeft niets anders te doen dan op Hem 
te zien en je zult leven!’ Dat deed Spurgeon. 
Hij zag op Jezus, vertrouwde Hem, gaf zich 
aan Hem over en zag Jezus als zijn eigen Za-
ligmaker en Heere. God had hem bekeerd. 
God had hem vergeven. Hij was gered! Later 
zou Charles zeggen dat tussen half elf, toen 
hij die kerk binnenging, en half twaalf, toen 
hij weer thuiskwam, een totale verande-
ring in hem had plaatsgevonden. Misschien 
dacht je dat Charles al een christen was. Hij 
groeide immers op in een christelijk gezin 
en had goede voorbeelden in zijn christe-
lijke ouders en grootouders. Hij ging naar de 
kerk en kende de Bijbel goed. Maar dit alles 
maakt iemand nog geen ware christen. Dat 
zijn we alleen als we onze zonden loslaten 
en in het geloof op de Heere Jezus Christus 
zien. Alleen dan zijn we bekeerd en gered.
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Overige berichten

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 28 augustus. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 18 augustus 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).

2524



Gedicht

Het Godsgebouw

God heeft als grote Architect

Zelf een bestek gemaakt,

een plan dat, vóór de tijd begon,

het ganse mensdom raakt.

Een Godsgebouw zal steen voor steen 

verrijzen tot Zijn eer. 

Hij legde Zelf het Fundament,

de zuivere Hoeksteen neer.

Hij is het, Die met groot geduld,

door alle eeuwen heen,

de stenen, hoe verschillend ook,

wel samenvoegt tot één.

Nog even slechts, dan is voltooid

dat schone Godsgebouw.

Heerlijk, volmaakt getuigenis

van gunstbewijs en trouw.

Dat kunstwerk van Zijn hand, de Kerk,

vergaderd in de tijd,

zal tot Zijn lof en glorie zijn,

volmaakt in eeuwigheid.

Psalm 89

F. van der Schoot  – van Dam
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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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