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Wolverine Tube Europe BV levert wereldwijd buizen in non-
ferro legeringen voor warmtewisselaars in o.a. scheepsbouw, 
raffinaderijen, chemie, ontziltingsinstallaties en zware trans-
portmiddelen.

Wolverine Tube Europe BV wenst DVO veel succes op weg 
naar de top!
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Tel. 0318-414487
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4 Klaar terwijl u wacht
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Meditatie

Wat zalig zijn inhoudt 
Die slecht begonnen is, moet volgen en niet 
vooropgaan (Eva/de vrouw). Moge zij zelfs 
na de beproeving beschroomder zijn. Het 
was slecht van Eva, dat zij de orde van de 
natuur over het hoofd heeft gezien. Ze had 
[daarentegen] moeten wachten op degene 
die voorafging. Sluw begon de slang bij de-
gene die later [geschapen werd]; daarom 
richt de profeet zich tot de eerste, tot hem 
die niet gevallen zou zijn, als hij de laatst 
[geschapene] niet zou zijn gevolgd. Ten slot-
te heeft Hij ons eerder teruggeroepen van 
de val en later opgeroepen tot de roem van 
de overwinning. Zalig, zei hij, is de man die 
niet afgedwaald is in de raad van de godde-
lozen. Kijk wanneer u zalig genoemd wordt, 
o mens: niet in rijkdom, niet in de macht die
u hebt en in ereambten, niet in de goede
afkomst van de familie of in charme of be-
koorlijkheid, niet in de goede gezondheid
van het lichaam, zaken waarin niets van de
natuur [werkelijk] goed is; ze ondergaan
immers niet alleen een gemakkelijke veran-
dering naar het tegengestelde, maar laten
ook bij degene die die zaken niet gebruikt
[maar erin opgaat], zien dat het kan leiden
tot schuld. Wie is er immers vanwege het
geld rechtvaardig, wie is nederig als hij de
macht bezit, wie is er medelijdend met een

ander vanwege zijn adellijke afkomst, wie is 
er kuis wanneer hij charme heeft? Deze din-
gen zijn eerder verleidend tot de zonde dan 
vruchtbaar voor de voortgang van de deugd. 
Wat wil het vervolgens betekenen, dat hij 
liever heeft willen zeggen: Hij is niet afge-
dwaald en niet blijven staan, alsof hij over 
het verleden spreekt, hoewel hij ook had 
kunnen zeggen: Zalig is de man die niet af-
dwaalt in de raad van de goddelozen en niet 
staat op de weg van de zondaars en niet zit 
in het gestoelte van de spotters? Neem het 
leerpunt ter harte! Hij die niet goddeloos is 
of geen zondaar is, is immers niet onmiddel-
lijk zalig, vanwege het onzekere van de af-
loop [van iemands leven]. Er is immers niet 
voor niets geschreven: ‘Prijs niemand voor 
zijn dood.’ Dus, wanneer iemand in dit leven 
is, kan hij niet met definitieve lof geprezen 
worden, omdat hij nog kan openstaan voor 
een dwaling; hij echter, die het leven zal 
hebben afgesloten zonder aanstoot te ge-
ven, wordt terecht met de aanduiding ‘zalig’ 
aangeduid, hij die van het deelgenootschap 
van zaligen [dankbaar] gebruikmaakt. Maar 
wellicht zegt u: Met welke bedoeling heeft 
hij dan elders gezegd: ‘Zalig is hij die zich 
verstandig gedraagt tegenover hem die 
gebrek lijdt en de arme?’ (Ps. 41:2) Hij heeft 
hem immers niet zalig genoemd die zich 

Een welgelukzalig man 

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

(Ps. 1 : 1)
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Kerkdienstenverstandig gedragen heeft, maar hem die 
zich verstandig gedraagt. [Waarom?] Omdat 
zij die het goede doen juist in hun bezig zijn 
ook datgene vinden waardoor ze gewaar-
deerd worden, terwijl ze de vergelding voor 
dat wat ze doen juist in hun bezig zijn verkrij-
gen, aangezien een goede daad de vrucht is 
van een goed geweten. Die echter aan het 
kwade paal en perk stellen, zijn niet, als zij 
een of tweemaal de zonde hebben verme-
den, meteen zalig, maar als ze de besmet-
ting van de zonde gedurende de hole tijd 
van hun leven hebben kunnen ontvluchten! 
Nu houdt dit ons bezig, waarom hij niet lie-
ver hem zalig heeft willen noemen die een 
godsdienstige functie heeft verricht, maar 
[in feite dus] hem die aan de raad dor god-
delozen paal en perk gesteld heeft. Immers, 
degene die de taak om het goede te doen 
heeft vervuld, schijnt meer te prijzen te zijn, 
meer nog dan degene die de zonde ont-
vlucht is, aangezien noch een koe, noch een 
paard, noch een steen eraan gewoon is om 
in de zonde te verkeren of in het gestoelte 
van het verderf te zitten. Maar deze [leven-
de wezens] hebben niet de vrucht van de za-
ligheid, zij die ook het gevoel voor de deugd 
niet [in zich] hebben. Want hoc kunnen zij 
komen tot de beloning van de wet, als zij het 
gevoel om de wet te volgen niet bezitten? Ik 
zie dus dat de voor- gestelde versregel [van 
de psalmdichter] betrekking heeft op leven-
de wezens met een ratio, dat wil zeggen: op 
ons alien. Voor ons is het begin van de goede 
dingen ons te ont- houden van de zonden, 
aangezien wij lezen: ‘Wijk af van het kwade 
en doe het goede.’ Dit is immers de volgorde 
van de [te volgen] gedragslijn: dat u vanuit 
de lagere zaken naar de meer volmaakte 
streeft, opdat u niet wordt verschrikt door 
het grote getal en gewicht van de grotere 

zaken, u die moet worden uitgedaagd door 
het begin, dat uit gemakkelijker dingen be-
staat. De Schrift leert ons dat het opklimmen 
in vroomheid gelijk is aan een ladder, waar-
langs de heilige Jakob, een man van [gees-
telijke] oefening, de engelen van de Heere 
naar boven en naar beneden zag klimmen. 
Jakob is ons voorgesteld, opdat wij door 
hem aan de weet zouden komen, dat wij 
de stap om het goede te doen geleidelijk 
moeten zetten en zo van het laagste naar 
het hoogste kunnen streven, als wij - door-
dat we steeds een beetje vooruitkomen - bij 
die [hemelse] zaken uitkomen, die voor de 
menselijke natuur hoger lijken te zijn.

Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 5e 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 gebieden een 
invloedrijk man. Ambrosius heeft veel be-
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 on-
geveer drie jaar onder zijn preken en onder-
wijs gezeten en is door hem gedoopt. Door
middel van deze uitleg van psalm 1 kunnen
wij kennis maken met de gedachten wereld
van Ambrosius. 

6 maart 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek (Dankzegging H.A.)
1e collecte  Wycliffe comité Karels
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

9 maart 10.00 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
Biddag 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1 collecte Kerkvoogdij

13 maart 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Doopdienst) 
18.30 uur Ds. P. de Vries (Nunspeet)
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

20  maart 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Noodhulp- en rampenfonds GDC
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

27 maart 10.00 uur Ds. R. van Kooten (Apeldoorn)
18.30 uur Ds. J. Koppelaar (Katwijk ZH)
1e collecte ZOA en Medair
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

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

griepprik of over een poliovaccinatie – bekering als iets dat iemand doet op het moment van bekering 

en wat daarna voor eens en voor altijd gedaan is. Dit gaat echter in tegen de visie van de Schrift op 

bekering. In feite is dit het bewijs dat iemand zich werkelijk bekeerd heeft en verlost is: dat hij zich tot 

op de dag van vandaag nog altijd blijft bekeren en dat zijn bekering sinds de dag van zijn bekering is 

toegenomen en zich heeft verdiept.

Paul Washer
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Uit de pastorie

Mede namens Anne Marie heel hartelijk be-
dankt voor alle kaarten, goede wensen en 
de cadeautjes m.b.t. haar 64e verjaardag. 

Het tranenflesje
Tijdens de preek over psalm 6 heb ik een tra-
nenflesje laten zien. In die psalm zegt David 
‘ik doornat mijn bed met mijn tranen’. Daar 
proeven we in dat hij zijn tranen in alle he-
vigheid de vrije loop heeft gelaten. En ver-
volgens zegt hij: ‘de HEERE heeft de stem 
van mijn geween gehoord.’ Zijn gebed van 
tranen, zijn vloeibaar gebed, is gehoord tot 
in de hemel waar de HEERE is. In Psalm 56 
geeft hij er nog een diepere notie aan, want 
daar bidt David of de HEERE zijn tranen wil 
leggen in Zijn fles en dat Hij ze opschrijft in 
Zijn register. Met deze beeldspraak bedoelt 
David dat God de tranen van hen, die ver-
driet hebben, om welke reden dan ook en 
tot Hem bidden, ze niet vergeet en ze voor 
Zijn aangezicht houdt, om op Zijn tijd daar 
recht over te doen. Want de HEERE hoort niet 
alleen onze tranen maar Hij vergeet ze ook 
niet, ze worden immers in Zijn fles bewaard.  

Vanaf de preekstoel 
was dit flesje [ui-
teraard] niet goed 
te zien en hij is te 
kostbaar om onbe-
heerd op een tafel 
in de kerk te zet-
ten. Het is alweer 
jaren geleden dat 
we dat flesje in Is-
raël gekocht heb-
ben; volgens het 

certificaat, dat we erbij kregen, is het heel 
oud en zou het flesje antiquarische waarde 
hebben. Om er toch iets van te laten zien, 
een fotootje. 

Wat is de functie van zo’n tranenflesje? Ze 
werden gebruikt om tranen in op te van-
gen. Bijvoorbeeld tijdens iemands begra-
fenis of het werd gebruikt door een vrouw 
als haar man een tijd van huis ging, bijvoor-
beeld in het leger. Elke keer als ze hem 
miste en moest huilen, ving ze haar tranen 
op in het flesje. Als hij dan terugkwam, kon 
ze hem het flesje laten zien en zeggen: Kijk 
eens, zoveel heb ik om je gehuild. 

Is het beeld achter zo’n tranenflesje niet 
om stil van te worden? Dat de HEERE Ie-
mand is Die onze tranen ziet en dat onze 
tranen ertoe doen en dat Hij ze bewaart. 
Onze rouw, ons verdriet, onze onmacht – ze 
mogen er zijn en je mag je tranen daar de 
vrije loop over laten. Ga tranen en verdriet 
niet uit de weg, maar laat ze toe. In het ver-
trouwen dat ze worden gezien en er een 
plaats is waar ze worden bewaard. Is dat 
geen troostvolle gedachte?  

Onze ‘klassieke’ liturgische formulieren 
De vorige keer hebben we geschreven over 
het liturgisch formulier m.b.t. het Avond-
maal, van dat formulier is de bekende Petrus 
Datheen de samensteller is geweest. En voor 
dat samenstellen heeft hij diverse bronnen 
gebruikt o.a. het formulier en de kerkorde 
uit de Palts waar hij hofprediker is geweest. 
Nu iets over het huwelijksformulier wat in 
de Palts werd gebruikt en op kleine onder-

delen afwijkt van ons huwelijksformulier.    
III - Formulier om het huwelijk te bevestigen
Bijbelse fundering
Ook hier weer de fundering in het Schriftge-
tuigenis! Sola Scriptura! God Zelf is de Grond-
legger van het huwelijk. De reformatoren 
wijzen daarmee de Rooms-katholieke visie 
af: het huwelijk is geen sacrament. Daar-
mee devalueren zij echter het huwelijk niet, 
zij “revalueren” het tot Gods bedoeling: het 
is Gods scheppingsordinantie, Zijn schep-
pingswerk. Gods scheppingswerk dat óók, 
ja bovenal, het verlossingswerk van God de 
Zoon. Bij de bevestiging van een huwelijk 
moeten niet alleen de nieuwe echtparen 
vermaand worden inzake hun roeping: alle 
getrouwde echtparen moeten steeds weer 
vermaand worden wat betreft hun roe-
ping (!). In die roeping staan de begrippen 
‘vreedzaamheid’ en ‘geduld’ centraal. Héél 
de gemeente wordt opgeroepen voorbede 
te doen voor het nieuwe echtpaar.

Afkondiging van het voorgenomen huwelijk
De officiële afkondiging van het voorgeno-
men huwelijk is voor alles een “verzoek om 
een algemeen, christelijk gebed”. Dat is dus 
wel meer dan alleen komen kijken naar 
bruid en bruidegom op hun trouwdag. Ook 
hier klinkt opnieuw de bedoeling van het 
huwelijk: Dat het (aanstaande) echtpaar 
niet alleen in Gods Naam het huwelijk mag 
binnen gaan, maar ook tot Gods lof het hu-
welijk mag ‘voleindigen’. Te allen tijde tot 
Gods dienst en lof bereid…. Dát is met recht 
‘doelgericht’ leven!

Bevestiging van het huwelijk
De kerkorde van de Palts vraagt eerst aan-
dacht voor de plaats, waar de huwelijksbe-
vestiging zal voltrokken worden: vóór de 

Avondmaalstafel. De plaats waar God Zijn 
verbond bevestigt! De bevestiging van het 
huwelijk vindt plaats in aanwezigheid van 
getuigen. Getuigen die zich, evenals dat bij 
de doopgetuigen geldt, medeverantwoor-
delijk stellen voor het welzijn van de ge-
trouwden en hun huwelijk.

Formulier
Het formulier in de kerkorde vertoont 
sterke overeenkomst met het huwelijks-
formulier dat gebruikt werd in de vluch-
telingengemeente te Londen: Von der 
Ceremony des Ehestandes in de Forma ac 
ratio tota ecclesistici Ministerii in peregri-
norum. Ecclesia instituta Londini, 1550. 
Petrus Datheen heeft het formulier niet al-
leen ‘overgenomen’, hij heeft het wellicht 
uit Londen “meegebracht” aangezien hij 
zelf rond 1550 deel heeft uitgemaakt van 
de vluchtelingengemeente te Londen. Daar 
hebben Johannes à Lasco en Marten Micron 
het kerkelijke leven goed georganiseerd. 
Het onderwijs aangaande het huwelijk is 
Trinitarisch: God de Vader heeft niet alleen 
de mens, man en vrouw, geschapen. Hij 
heeft ook de relatie tussen hen beide ge-
schapen. Ondanks de zondeval brengt Hij 
man en vrouw nog steeds als met Zijn hand 
bij elkaar. Hij wil dat werk van Zijn handen 
zegenen en bevestigen. Daartoe is God de 
Zoon gekomen. Hij brengt het huwelijk 
niet alleen terug op Gods plan, Hij maakt 
het ook mogelijk door Zijn hulp en bijstand, 
die bidden en wensen ver te boven gaan. 
Wat God de Zoon mogelijk heeft gemaakt 
maakt de Heilige Geest werkelijk. Op het 
gebed doet Hij de getrouwden naar Gods 
wil en Hem ter ere leven. Het huwelijk is 
een “oefenschool” waarin de getrouwden 
elkaar wederzijds helpen in alle dingen die 
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Van de Kerkenraad

Bezoek ouderen
In januari hebben we afscheid genomen 
van dhr. A. Methorst, nadat hij jarenlang 
de gemeente mocht dienen eerst als kerk-
voogd en later als ouderling. Vanwege 
zijn leeftijd [ord.1.15.8] was hij niet meer 
herkiesbaar. We hebben dhr. Methorst be-
reid gevonden om de gemeente nog enige 
tijd te blijven dienen als bezoekbroeder 
voor de ouderen vanaf 70 jaar. Ook kunnen 
op aangeven van de kerkenraad bezoe-
ken worden afgelegd. In de maand maart 
hoopt hij te beginnen met de bezoeken.

Tevens zal dhr. Methorst voorlopig nog zijn 
functie als preekregelaar blijven vervul-
len. In lijn en opdracht van de kerkenraad 
nodigt hij de gastpredikanten uit en on-
derhoudt hij de contacten met hen. Het is 
redelijk intensief werk, dat het gemakke-
lijkst overdag kan worden gedaan, omdat 
veel predikanten op de avonden weinig 
thuis zijn en kerkenraadsleden overdag 
met hun dagelijks werk bezig zijn. Vandaar 
dat hij de laatste jaren deze taak binnen de 
kerkenraad op zich heeft genomen en we 
hem nu hebben gevraagd om het nog een 
poosje te blijven doen.  

Hoe kunnen we God dienen met ons bezit?
Op de gemeenteavond in januari jl. heeft 
dhr. Den Hertog met ons nagedacht over 
hoe we de Heere kunnen dienen met het 
geld en bezit dat ons is toevertrouwd. We 
kijken terug op een inspirerende avond 
over een vreugdevolle dienst. Als vervolg 
op deze gemeenteavond willen we u/jou 
de gelegenheid bieden daar in een aan-
tal avonden verder met elkaar over na te 
denken. We doen dat aan hand van cursus-
materiaal van de stichting Encour (financi-

eel discipelschap), waar dhr. Den Hertog 
werkzaam is. Wie geïnteresseerd is kan een 
mailtje sturen naar Jan van Wolfswinkel, 
jcvwolfswinkel@hhgede.nl. De data en het 
aantal avonden stemmen we vervolgens 
onderling af.

Tot Uw lof en dienst bereid
Vorige maand hebben we een weekdienst 
gehad welke in het teken stond van het 
jaarthema ‘Tot Uw lof en dienst bereid’. 
De predikant mocht het Woord bedienen 
uit 1Koningen 3:9a: “Geef dan Uw knecht 
een verstandig hart”. De kanttekeningen 
bij dit vers vermelden dat dit ook vertaald 
kan worden met “een horend hart”. Een ho-
rend hart in ons dagelijks beroep, in onze 
omgang met anderen en ook in Gods huis, 
zowel in het luisteren naar elkaar als in het 
gezamenlijk zingen van de psalmen.

Biddag
Op 9 maart as. hebben we de jaarlijkse bid-
dag. Biddag is een Nederlandse, christelij-
ke feestdag, altijd op de tweede woensdag 
van maart. De volledige naam luidt: Biddag 
voor gewas en arbeid. Een dag waarop we 
als gemeente mogen bidden om de zegen 
van de Heere over de oogst, over ons werk 
op de plaats waar Hij ons heeft gesteld. Een 
dag om stil te staan en stil te zijn voor God, 
om van Hem alles te verwachten. Biddag, 
een dag waarop we onze afhankelijkheid 
van de Heere belijden. Juist op deze dag 
mogen we ook bidden om de zegen van 
de Heere voor ons als gemeente. Opdat de 
Heere ons genadig zij!

Versoepelingen
Bijna twee jaar geleden, in maart 2020, 
hebben we als gemeente maatregelen 

tot het tijdelijke, maar ook tot het eeuwige 
leven behoren. Als erfgenamen van de ge-
nade van het eeuwige leven staat het hu-
welijk in eeuwigheidsperspectief.

Het huwelijk is de plaats waar kinderen van 
God hebben gekregen en tot Zijn eer wor-
den opgevoed. Binnen het huwelijk wordt 
het lichaam rein en heilig bewaard als tem-
pel van God. Tenslotte staat het huwelijk 
ook in dienst van het diaconaat. De vrouw 
mag binnen het huwelijk een voorbeeld 
voor anderen zijn.

Bevestiging
Deze dient plaats te vinden in het midden 
van de gemeente, ten overstaan van de 
HEERE en van betrouwbare getuigen. De 
huwelijksbelofte geldt dan ook als de eed 
van trouw. De predikant voegt de handen 
van bruid en bruidegom samen. De ge-
trouwden geven elkaar de trouwring. 

Gods belofte voor de getrouwden
Gods belofte vergezelt de getrouwden in 
het huwelijk is totdat het tot Gods eer “vol-
bracht” wordt. In zaken betreffende huwe-
lijk en gezin kan men te rade gaan bij God: 

Alles wat ons daarin overkomt mag men niet 
alleen zien als komende uit Gods hand, maar 
dat dit alles tot onze zaligheid moet dienen.

Gebed
In het gebed wordt de lofzang op God de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest “getoon-
zet” en mag daarmee een aanvang nemen!

Opmerkelijk is dat in de bede om Gods 
zegen de lijn wordt getrokken naar de 
aartsvaders, met wie God het verbond 
heeft gesloten en Zijn belofte betekende 
en verzegelde. Zij die in Gods Naam hun 
huwelijk in het midden van de Gemeente 
laten bevestigen en hun huwelijk in Gods 
Naam willen aanvangen en voltooien zijn: 
”mede-erfgenamen van het verbond” en 
daarmee ook “erfgenamen van de genade 
van het eeuwige leven”. Ook in het gebed 
komt (opnieuw) het doel van het huwelijk 
openbaar: de eer van Gods Naam, het heil 
van de naaste en de uitbreiding van Gods 
heilig Evangelie. Wat is hier veel te leren! 
Laten wij, nadat wij de schatten van de Re-
formatie hebben mogen ontdekken, deze 
ook doorgeven aan de na ons komende 
geslachten!

Dankbaarheid
Tot laat in het jaar 2021 zag het er naar 
uit dat we als gemeente in de rode cijfers 
zouden uitkomen. Toch is dat niet gebeurd, 
want de laatste weken van het jaar is er 
nog heel veel geld binnengekomen, waar-
door we het jaar positief hebben kunnen 

afsluiten. Daar zijn we blij mee en dank-
baar voor. We willen dat graag naar u als 
gemeente uitspreken. 

Het is echter vooral reden om de HEERE te 
danken, de Onderhouder van de gemeen-
te, voor zijn onverdiende goedheid.
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moeten nemen ter voorkoming van de ver-
spreiding van het virus. In de drieëntwintig 
maanden die achter ons liggen werden we 
meer dan eens heen en weer geslingerd 
tussen hoop en vrees. De Heere weet hoe-
veel gebeden er in de loop van bijna twee 
jaar naar Hem zijn opgezonden om hulp en 
gunst van Hem te vragen.

Inmiddels lijkt het erop dat het einde van 
de grootste coronamaatregelen in zicht is. 
Dit kan van binnen veel losmaken. Hoe zal 
het zijn om weer in een volle kerk te zitten? 
Zal iedereen er zijn of zijn we leden kwijt-
geraakt? Het kan boven alles een diep ver-
langen zijn naar het oude en vertrouwde 
patroon van het twee keer per zondag op-
gaan naar het huis van de Heere. ‘Hoe bran-
den mijn genegenheên, om ’s HEEREN voor-
hof in te treên. Mijn ziel bezwijkt van sterk 
verlangen, mijn hart roept uit tot God Die 
leeft, en aan mijn ziel het leven geeft.’ Laat 
het ons gebed zijn dat onze kerkgang niet 
normaal en vanzelfsprekend zal worden. 

Wij moeten immers eerlijk belijden dat het 
dat voor de coronacrisis vaak wel was. De 
Heere geve dat wij de les van het ‘ontberen 
doet waarderen’ geleerd hebben. Het is 
een les die niet losgezien kan worden van 
de vraag wat de afgelopen twee jaar met 
ons hebben gedaan. Zijn wij op onze plaats 
gekomen voor de Heere? Heeft Hij gezien 
dat wij ons voor Hem verootmoedigd heb-
ben? Er is verwachting in het neerknielen 
voor Hem: ‘Wie in ’t stof lag neergebogen, 
wordt door Hem weer opgericht.’

Bovenstaande tekst onder ‘Versoepelin-
gen’ is voor een groot deel ontleend aan 
het schrijven van het Breed moderamen 
van de generale synode van de kerk. In de 
afgelopen twee jaar heeft het Breed mode-
ramen ons geadviseerd en we hebben de 
adviezen zo goed mogelijk opgevolgd. We 
zijn het Breed moderamen erkentelijk voor 
de verstandige manier waarop praktisch 
en geestelijk leiding is gegeven. Moge het 
tekstgedeelte hierboven dat illustreren.

De waarde van elke wetenschap wordt ontleend aan het onderwerp. Hoe indrukwekkender het onder-

werp, hoe uitzonderlijker de kennis. Aangezien Christus het meest verheven en heerlijke onderwerp is, 

moet de kennis die ons tot Christus leidt het meest voortreffelijk zijn. Ze wordt daarom genoemd ‘de 

uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere’ (Fil. 3:8). Deze kennis is zo heerlijk dat de 

apostel Paulus zich niet heeft voorgenomen ‘iets te weten onder u, dan Jezus Christus’ (1 Kor. 2:2). En 

wat zou Paulus inderdaad nog meer moeten kennen? Want ‘Christus is alles en in allen’ (Kol. 3:11).

Thomas Watson
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Roosters en Data

Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 maart Kennismakingsavond nieuwe leden
3 maart Bezinningsavond Heilig Avondmaal
9 maart Biddag
11 maart JV -16
12 maart Gebedskring
12 maart Jongerendag -16
14 maart Catechisatie
15 maart  Vrouwenvereniging
16 maart Ouderenmiddag
17 maart Lidmatenkring
18 maart Sprekersavond JV
19 maart Klusmorgen
21 maart Afsluiting catechisatie
23 maart Kinderclub
24 maart Jongvolwassenkring
25 maart JV +16
26 maart Gebedskring
26 maart Bloemen- en potgrondactie
31 maart Gemeenteavond

Oppasrooster
6 maart Jorieke Bouwheer, Marianne Donkersteeg

Marieke van Leeuwen, Annemijn Pluimers
9 maart (Biddag) Klaasje Jansen, Martine Schipper

Lisanne Bakker, Geanne Visser
13 maart Maartje van de Kamp, Jeannette van der Vliet

Charlotte Pluimers, Liselotte van der Sluijs
20 maart Marjolein van de Craats, Willemien Oostrom 

Rebecca Adam, Hadassa Adam
27 maart Annette Aalbers, Jacolina van de Geest

Annemieke van Engelenhoven, Anke van der Vliet

Kerkautorooster
6 maart Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  

Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83
9 maart (Biddag) Ede: fam. v. Steenbergen 0649 46 59 20 / 0649 46 59 19  

Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0615 46 98 14
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Diaconie

Als de kerk klaagt over haar ongelijkvormigheid, is het beter met haar gesteld dan wanneer God klaagt 

over haar wereldgelijkvormigheid.

Wijlen ds. J. Schinkelshoek

13 maart  Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55 
Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  

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

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

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

(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zaterdag  1-1 HIP, Ede 
Zondag  2-1 
Zondag  9-1 MAF, familie de Bruijn 
Zondag  16-1 GDC, Malawi 
Zondag 23-1
Zondag 30-1 DPE 

Per bank ontvingen we in januari, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
HIP, Ede 
MAF, familie de Bruijn 
GDC, Malawi  
DPE 

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

Collectebestemmingen
Op zondag 6 maart is de opbrengst van de 
diaconale collecte bestemd voor het Bijbel-
vertaalwerk in Tanzania, ondersteund door 
Wycliffe Comité Karels.

Zondag 20 maart zal er een diaconale col-
lecte worden gehouden met als bestem-
ming het ‘Noodhulp- en rampenfonds’ van 
de Generale diaconale commissie (GDC) 
van de HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot 
tijd steun geboden aan mensen elders in de 
wereld, die met een ramp of noodsituatie 
te maken krijgen. In de achterliggende tijd 
werd er vanuit dit fonds noodhulp gebo-
den aan onder andere vluchtelingen uit de 
Tigray-regio in Ethiopië, aan ontheemden 
in Syrië en in Mozambique. Meer informatie 
over onze projecten vindt u op onze web-
site (www.hhk.nl/projecten).

Op zondag 27 maart is de diaconale col-
lecte bestemd voor noodhulp van ZOA en 
Medair voor hongersnood in Madagaskar. 
Het uiterste zuiden van Madagaskar wordt 
momenteel geteisterd door de gevolgen 
van de zwaarste droogte in 40 jaar. In de 
afgelopen vijf jaar viel maar de helft van 
de normale hoeveelheid regen. Van de 
3,2 miljoen inwoners in het zuiden van 
het land, lijden er meer dan 1,3 miljoen 
honger. Daarom zijn ZOA en Medair een 
noodhulpactie gestart. Meer leest u op 
https://www.zoa.nl/madagaskar.

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

overvloed rijk blijven geven voor God en 
onze naaste!

Aangepast tarief voor psychosociale hulp 
via De Vluchtheuvel
Al vele jaren biedt De Vluchtheuvel profes-
sionele en vertrouwde psychosociale hulp. 
Vanuit een duidelijke christelijke identiteit 
kan iedereen een beroep doen op hulp bij 
huwelijks- of gezinsproblemen, opvoe-
dingsvragen, gevolgen seksueel misbruik, 
seksverslaving (groepsaanbod), eenzaam-
heid, depressieve klachten, andere psychi-
sche problemen, rouwverwerking, iden-
titeitsvragen (ook een groepsaanbod), 
enzovoort. Bij De Vluchtheuvel kunnen 
zowel jongeren als volwassenen hulp vra-
gen. De hulpverlening wordt verleend door 
maatschappelijk werkers, therapeuten en 
psychologen. Gesprekslocaties in de buurt 
zijn er bijvoorbeeld in Amersfoort en Woer-
den. Uiteraard is de privacy volledig ge-
waarborgd. Raadpleeg voor meer informa-
tie en het complete hulpaanbod de website.

(Doop)leden van onze gemeente betalen 
een aangepast tarief. Meer informatie hier-
over kunt u verkrijgen bij de diaconie. Voor 
hulpvragen kunt u op werkdagen tijdens 
kantooruren bellen naar: 0113 - 213098 of 
u aanmelden via de website: www.stich-
tingdevluchtheuvel.nl. 

Oproep kascontrolecommissie
Jaarlijks dienen de cijfers van de diaconie 
beoordeeld te worden door een kascon-
trolecommissie. Voorheen werd dit altijd 
gedaan door twee ouderlingen. Dit mag 
echter ook door gemeenteleden gedaan 
worden. De kascontrolecommissie bestaat 
uit twee leden, waarbij de samenstelling 
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Kerkvoogdij

Activiteitencommissie

van de commissie jaarlijks wijzigt. Elk lid 
verricht in principe twee jaar achtereen de 
kascontrole, zodat er jaarlijks één plaats be-
schikbaar komt voor een nieuw lid. We zijn 
daarom op zoek naar iemand die bereid is 
om (in principe voor twee keer) plaats te 
nemen in de kascontrolecommissie. 

De controle vindt fysiek in de kerk plaats. 
Het kost ongeveer 1 á 1,5 uur. Het moment 
wordt gepland in overleg met beide le-
den; bij voorkeur in de periode tussen half 
maart en half april. 
Wilt u / wil jij op deze wijze betrokken zijn 
bij het werk van de diaconie? Neem dan 
contact op met de penningmeester van de 

diaconie via  penningmeesterdiaconie@
hhgede.nl of via 06-27535603

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

Vrijwilligershulp ‘Oog voor Elkaar’
Voor hulpvragen kunt u bellen naar Jeanet 
Linge (0318-625918) of Dirmia van der 
Welle (0318-572166) of mailen naar vrij-
willigershulp@hhgede.nl.

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in januari € 46,60 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.

Giften
In januari ontvingen we via ouderling Van Wolfswinkel 1x € 50,00 met algemene be-
stemming.

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 19 maart. 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. 

Contributie Quo Vadis 
Maandelijks ontvangt u onze kerkbode, de Quo Vadis. Als contributie vragen we hiervoor 
€ 20,00 per jaar. Deze bijdrage dient ter dekking van de drukkosten.
U/jij kunt deze contributie overmaken op NL83 RABO 0118 3496 19 ten name van de 
Hersteld Hervormde Gemeente Ede. Hartelijk dank! 

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.   Opbrengst collecten januari

(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zaterdag  1-1 Commissie Opleiding en Vorming 
Zaterdag  1-1 Kerk en pastorie 
Zondag  2-1
Zondag  2-1 Kerk en pastorie 
Zondag  9-1
Zondag  9-1 Kerk en pastorie 
Zondag  16-1
Zondag  16-1 Kerk en pastorie 
Zondag 23-1
Zondag 23-1 Kerk en pastorie 
Zondag  30-1
Zondag  30-1 Kerk en pastorie 

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

Lente in de grond
De activiteitencommissie heeft dit jaar 
weer een mooie voorjaarsactie in petto.

Het betreft de potgrondactie die u al kende 
van voorgaande jaren, maar dan in uitge-
breide vorm.

Naast potgrond bieden wij een mooi 
pakket aan van verschillende zaden van 
moestuingroenten, plukbloemen en na-

tuurlijk bloembollen.

En dat is nog niet alles! Tot slot bieden wij 
namelijk een mooi veldboeket aan. 

Uiteraard is het idee dat u naar wens een 
combinatie van producten kunt bestellen. 
Houd voor verdere informatie uw email en 
de website van de kerk in de gaten!

Met vriendelijke groet, 
de activiteitencommissie
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Verenigingen en Kringen

Puzzelhoekje

Kinderclub
Op 23 maart hebben we alweer de laatste 
gewone clubmiddag van het seizoen. Wat 
gaat dat snel! Willen jullie ook de datum 2 
april vrijhouden in je agenda? Dan is er het 
jaarlijkse kinderappèl van de HHJO. Dit keer 
zal het weer digitaal zijn. Maar we beleven 
het wel samen, in de kerkzaal. Het thema 
is: God zorgt voor Zijn volk. Het begint om 
half 2 tot ongeveer 3 uur. Daar krijgen jullie 
ouders nog een mail over. We hopen jullie 
allemaal weer te zien.

Hartelijke groet van meesters en jufs

Ouderenmiddag
Op 16 maart is er weer een ouderenmiddag. 
De vorige keer was het een boeiende pre-
sentatie over de ‘Amish’ door Wilma Karels 
en haar dochter Maartje. Nu staat er op het 
programma een presentatie van Netty Slo-
tegraaf. Netty zal ons foto’s laten zien, die ze 
zelf heeft gemaakt en tevens zal ze het ver-
haal achter de foto erbij vertellen. Allen har-
telijk welkom. We beginnen om 14.30 uur.

Lidmatenkring
Op 17 maart is de lidmatenkring er weer. 
We gaan verder met de eerste algemene 
zendbrief van Johannes. Komt allen! We 
beginnen om 19.30 uur.

Jongvolwassen kring
We zijn begonnen met het boekje ‘Daarom 
ga ik naar de kerk’. Op 3 februari hebben 
we hoofdstuk 1 met elkaar gelezen en op 
24 februari is hoofdstuk 2 aan de orde ge-
weest. Op 24 maart is er weer een jongvol-
wassenkring, we beginnen op veler ver-
zoek om 19.30 uur! Komt allen!

Catechese
Op 21 maart is het alweer de laatste cate-
cheseavond van dit jaar voor onze jonge-
ren. Op die avond zal diaken J. Karels jullie 
e.e.a. vertellen over zijn werkzaamheden
m.b.t. zijn Bijbelvertaalwerk en het leven
met zijn gezin in Tanzania. Het is een avond 
waar alle catechisanten van alle leeftijden 
welkom zijn. We beginnen om  19.00 uur. 

Vrouwenvereninging
Lieve mensen, ‘Deze dingen heb Ik tot u ge-
sproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de 
wereld zult gij verdrukking hebben; maar 
hebt goede moed, Ik heb de wereld over-
wonnen’(Joh.16:33). Jezus spreekt hier deze 
woorden uit als Overwinnaar van de wereld. 
Vlak voor Hij deze woorden uitspreekt, zegt 
Jezus dat Zijn discipelen Hem alleen zullen 
laten, maar Jezus zegt hierbij: ‘en toch ben ik 
niet alleen, omdat de Vader bij mij is.’ 

Tijdens onze bijeenkomst in maart zullen 
we nadenken over het thema ‘Opwekking 
tot geduld’. In dit strijdperk van het leven, 
waar de satan op allerlei manieren pro-
beert om mensen van een Godzalig leven 
af te houden...  Hij houdt ons voor water bij 
de wijn te doen, omwille van de relatie... 
Hij ontmoedigt ons, omdat we door corona 
de nabijheid van onze broeders en zusters 
in de gemeente weinig of niet ervaren... 

We lezen dit stukje, en wie herkent zich 
niet hierin? Laten we dit met elkaar delen. 
Ook als je nog nooit naar de vrouwenkring 
bent geweest, zet die stap! Stuur me een 
berichtje en kom eens een ochtend/avond 
meebeleven. Graag wil ik de bijeenkom-
sten aanbevelen die in maart gepland 
staan:

• Dinsdagmorgen 15 maart: inloop 9.00
uur, start 9.30 uur. Arida zal de inleiding 
verzorgen.

• Woensdagavond 16 maart: inloop
19.15 uur, start 19.45 uur. Klaasje zal de 
inleiding verzorgen.

Hartelijke groet namens ons allen! 

Jeugdvereniging Ichthus
Ha JV-ers,
Gaaf dat we weer als JV bij elkaar konden 
komen! Gezellig schaatsen, BBQ-en bij de 
kerk, en natuurlijk gewone JV-avonden. 
We hebben al veel jongeren weer gezien, 
maar sommigen waren nog verhinderd. 
Hopelijk kunnen we jullie binnenkort alle-
maal weer zien!

Komende maand hebben we een mooie 
sprekersavond gepland. Met het jaarthema 
‘Alles wordt nieuw’ hebben we dominee 
Koppelaar uitgenodigd om te spreken over 
de Wederkomst. Zorg dat je daar zeker bij 
bent!

In het overzicht hieronder vind je een over-
zicht van de activiteiten.

Data in maart:
• 4-3     voorjaarsvakantie
• 11-3   JV -16
• 18-3   sprekersavond voor de hele JV: ds. 

Koppelaar over ‘de Wederkomst’
• 25-3   JV +16
Hartelijke groet: Arja, Ernst, Gerben, Gerhard, 

Henry, Jeannette

De Heilige Geest moet mij voor het werk zalven, mij aanvuren en mij levendig overtuigen dat ik deze 

of die weg moet volgen. Anders zal ik niet gaan. Anders wil ik niet gaan. Anders durf ik niet te gaan. Ik 

zal tevreden zijn met enkel mijn brood te verdienen, maar nee, dat kan ik ook niet. Van mijn vroegste 

kinderjaren is er een diepe overtuiging geweest dat er een vreemd en groot werk op mijn wacht. Deze 

diepe en bijzondere ervaring is me altijd bijgebleven.

Oswald Chambers

Ha jongens en meisjes,
Deze maand heb ik een leuke puzzel voor jul-
lie uitgezocht. Kan jij het geheimschrift ontcij-
feren? Als je het ontcijferd hebt dan komt er 
een Bijbeltekst uit. Weet jij waar je deze tekst 
in de bijbel kunt vinden? Ook mag je dit keer 
weer kleuren. De kleurplaat gaat over het 

verhaal van Esther, dat verhaal ken je mis-
schien wel. Kan jij Esther zo mooi mogelijk 
maken? Wanneer jullie de oplossing hebben 
of een mooie kleurplaat gemaakt hebben 
kan je dat weer opsturen naar puzzelhoekje@
hhgede.nl of Valkestein 917, 6714 BG Ede. 

Groetjes, Simone
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Verhaal

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

Een appel in een fles
“En gedenk aan uw Schepper in de dagen 
uwer jongelingschap, eer dat de kwade da-
gen komen.” (Prediker 12 : 1a)

Toen Spurgeon als jongetje bij zijn opa 
en oma woonde, vond hij heel veel spul-
len in de pastorie razend interessant. Wat 
hem vooral fascineerde, was iets wat op 
een plank in de zitkamer stond: een fles 
met een grote appel erin. De fles had een 
smalle hals en Spurgeon kon maar niet 
begrijpen hoe die grote appel ooit door 
zo’n malle flessenhals in de fles terecht 
was gekomen. Hij dacht er diep over na 
en piekerde er lang over. Hij kwam er niet 
uit, maar hij móést het weten! Op een dag 
vroeg Charles zijn opa ernaar.  ‘Dat moet je 
zelf uit zien te vinden’, zei opa. Misschien 
wist oma de oplossing van het raadsel? 
Hij vroeg het haar. Maar ook zij zei: ‘Daar 
moet je zelf achter komen.’ Hij ging naar 
de fles terug en onderzocht hem van alle 
kanten. Was de fles ooit gebroken geweest 
en later weer gelijmd? Nergens was echter 
een barst te zien. Hij vroeg het opnieuw 
aan zijn opa, maar weer kreeg hij het ant-

woord: ‘Dat moet je zelf uit zien te vinden.’ 
Hij dacht dat het misschien zou helpen als 
hij de bril van zijn oma opzette. Aandachtig 
tuurde hij door de brillenglazen in de fles. 
Misschien was de appel er in stukjes inge-
stopt? Maar nee, de appel was echt hele-
maal heel. Charles kwam er maar niet uit. 
Heb jij enig idee? Hoe zou die grote appel 
door de smalle hals in de fles terechtge-
komen zijn? Op een dag toen Charles door 
de pastorietuin liep, bekeek hij een van de 
appelbomen eens goed. Hij zag dat er een 
fles aan een van de takken hing, waar een 
klein appeltje in groeide! Nu had hij het 
geheim ontdekt! Hij rende naar binnen en 
zei: ‘Eindelijk weet ik hoe die grote appel 
in de fles is gekomen – hij is erin gegroeid!’ 
Opa zette Charles op zijn knie en zei: ‘Die 
fles lijkt op de kerk en de zondagsschool. 
Zoals de fles de appel beschermt tegen de 
vorst, ben je in de kerk en op de zondags-
school veilig voor de wrede, koude buiten-
wereld en voor veel verleidingen.’ Als je de 
kans krijgt om naar de zondagsschool en 
naar de kerk te gaan en je luister er goed 
en je gehoorzaamt God, dan zul je bewaard 
worden voor verkeerde dingen en verlei-
dingen. De tijd waarin je opgroeit is een 
belangrijke tijd. De Bijbel zegt: ‘En gedenk 
aan uw Schepper in de dagen uwer jonge-
lingschap, eer dat de kwade dagen komen.’

Kleurplaat

...Als navolgers van Christus moeten we een drastisch besluit nemen: we moeten het vijandbeeld van 

ons afschudden, dat we gemaakt hebben van hen die ons vervolgen. Want vanaf het moment, dat we 

van iemand een vijand hebben gemaakt, kan Gods liefde niet langer door ons heen werken om hen te 

bereiken! We moeten voor hen bidden en zelfs de mensen liefhebben, die ons haten.

Anne van der Bijl
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Overige berichten

Voor u gelezen

Vacature organisatie- en communicatieta-
lent (0,4 - 0,5 FTE)
De Hersteld Hervormde Jongeren Organisa-
tie (HHJO) is er voor jongeren en iedereen 
rondom jongeren. Kerntaak van de HHJO is 
het ondersteunen van ambtsdragers, lei-
dinggevenden en ouders in hun zorg voor 
jongeren binnen de gemeente. In het werk 
van de HHJO kunnen twee hoofdlijnen on-
derscheiden worden: heil met het oog op 
God en hulp met het oog op God.

Profiel
Als organisatietalent ben je actief betrok-
ken bij de HHJO-activiteiten en proactief in 
de communicatie met de doelgroepen die 
de HHJO wil bereiken. Je kunt je verplaat-
sen in de (digitale) leefwereld van jonge-
ren en het is je verlangen dat jongeren de 
Heere mogen liefhebben en dienen. 

Je bent creatief en je geniet ervan om ac-
tiviteiten te organiseren en betrokkenen 
te motiveren. Je herkent je in de volgende 
functie-eisen: 
• Mbo-plus werk- en denkniveau 
• Relationeel ingesteld 
• Visie op (online) communicatie 
• Vlotte schriftelijke en mondelinge 

communicatie 
• Flexibele inzet (ook op avonden) 
• (Doop)lid van de Hersteld Hervormde

Kerk en verbonden met de breedte
daarvan

Kerntaken
• Communicatie (o.a. website hhjo.nl, so-

cial mediakanalen, Zicht op de kerk) 

• Actief betrokken bij de organisatie van
de verschillende HHJO-activiteiten 

• Aansturing van vrijwilligers in de diver-
se werkgroepen

• Fondsenwerving (o.a. donateurs, spon-
soring activiteiten) 

• Aansturing van en ondersteuning bij
diverse projecten, zoals vastgesteld in
het jaarplan. Bijvoorbeeld: podcasts,
video’s, Bijbelstudiemateriaal online,
onderzoek onder jongeren. 

Interesse en solliciteren
Voor meer informatie over de functie of het 
opvragen van de taakomschrijving, kun je 
contact opnemen met de senior jeugdwer-
kadviseur Henco van Ee (tel. 06-12331370, 
e-mail: hvanee@hhjo.nl). We zien je schrif-
telijke reactie, voorzien van CV, graag per
e-mail (ciejeugdwerk@hhk.nl) tegemoet
voor D.V. 12 maart a.s. Een assessment kan
onderdeel uitmaken van de procedure.

Biedt u een warm en welkom thuis? 
Timon helpt kwetsbare kinderen, jonge-
ren en hun gezinnen. We zetten ons elke 
dag in om hen een warm en veilig thuis te 
bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de 
christelijke levensovertuiging.  Er zijn he-
laas nog veel kinderen op zoek naar warm 
thuis. De vraag naar enthousiaste pleegou-
ders die hun hart en huis willen opstellen 
groeit. Heeft u interesse in pleegzorg? Kom 
binnenkort vrijblijvend naar de informatie-
avond bij u in de buurt! 
• Datum: maandag 28 maart 2022
• Plaats: CHE, Oude Kerkweg 100 te Ede 
• Tijd: 19.30 – 21.45 uur

Tijdens deze interactieve informatieavond 
kunt u kennis maken met pleegzorg bij Ti-

mon. Aanmelden of meer informatie via: 
deeljethuis.nl

Afrekenen met onze bolwerken

Veel Christenen kennen 2 Korintiërs 10:3-4: 
“Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren 
geen strijd naar het vlees. De wapens van onze 
strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig 
door God, tot afbraak van bolwerken.”. En vele 
van ons denken bij bolwerken aan bindin-
gen zoals seksuele overtredingen, drugs 
verslavingen, alcoholisme - duidelijk zicht-
bare zonden die we overduidelijk in onze 
top-10 van meest erge zonden geplaatst 
hebben. Maar Paulus wijst hier naar iets veel 
ernstigers dan onze menselijke maatstaf 
van zonde. Ten eerste spreekt hij hier niet 
over demonische bezetenheid, volgens mij 
kan de duivel onmogelijk het hart van een 
overwinnend Christen overnemen om een 
plaats in die persoon te claimen. Wat Paulus 
hier bedoeld met het woord “bolwerk” is 
figuurlijk, in het grieks betekent dit woord 
het jezelf “stevig vastklampen aan een 
standpunt”. Een bolwerk is een beschuldi-
ging die diep in uw gedachte genesteld zit. 
Satan richt bolwerken op bij Gods volk door 
leugens te injecteren in hun denken,  een 
legio aan misvattingen, met name ten aan-
zien van de natuur van God. 

Een klein voorbeeld: de vijand kan een 
leugen in uw denken planten dat u on-
geestelijk bent, dat u Gods genade totaal 
niet waard ben. Hij kan meermaals in uw 

oor fluisteren “Je zult nooit vrij komen van je 
boezemzonde. Je hebt het nog niet eens hard 
genoeg geprobeerd, je bent niet veranderd. 
God heeft als Zijn geduld met jou verloren 
vanwege al  die ups en downs van jou, je bent 
verloren!”.

Of de duivel kan proberen om u te overtui-
gen dat u het recht heeft om bitterheid in 
uw hart te dragen omdat u tekort gedaan 
bent. Maar als u naar deze leugens blijft 
luisteren, dan zult u ze na verloop van tijd 
ook gaan geloven. Satan is de aanklager 
van de mens, en keer op keer zet Hij een 
leger van aanklagers tegen ons op, om de-
monische leugens in ons denken te plan-
ten. Deze leugens zijn zijn bolwerken - en 
als we hier geen weerstand tegen bieden 
door Gods Woord, dan zullen deze bolwer-
ken grote angst-blokkades worden in ons 
denken.

Het enige wapen waar de duivel bang 
van is, is dezelfde waar hij voor terug-
deinsde in de woestijn tijdens de beproe-
vingen die de Heere Jezus onderging. 
En dat wapen is de waarheid van het le-
vende Woord van God. In Micha staat een 
belofte waar we ons in deze aan mogen 
vastklampen: “Wie is een God als Gij, die 
de ongerechtigheid vergeeft en de over-
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Voor u gelezen

treding van het overblijfsel van zijn erfdeel 
voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeu-
wig behoudt, maar een welbehagen heeft 
in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom 
over ons ontfermen, Hij zal onze ongerech-
tigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zon-
den werpen in de diepten der zee” (Micha 

7:18-19). In het hebreeuws betekent het 
woord vertreden dat “Hij ze zal vertrap-
pen”. Wij kunnen onze zonden niet zelf 
overwinnen vanuit ons vlees, het is God 
die ze voor ons zal overwinnen, als wij 
ons tot Hem keren in geloof.

David Wilkerson

Een biddende kerk en een biddende voorganger

Er is niets waarin de hedendaagse kerk en 
de hedendaagse bediening, of, om duide-
lijker te zijn, u en ik verder en jammerlijker 
van het apostolisch voorbeeld zijn afgewe-
ken dan op het terrein van het gebed. Onze 
tijd wordt niet gekenmerkt door gebed. 
Een belangrijk percentage van de leden van 
onze gemeenten gelooft niet in gebed, zelfs 
niet in theorie. Dat wil zeggen, ze geloven 
niet dat gebed iets echt kan bewerkstelli-
gen. Ze zien het gebed als iets dat een heil-
zame invloed heeft op de persoon die bidt, 
een soort van geestelijk ‘jezelf uit het moe-
ras trekken’. Maar ze geloven niet dat gebed 
iets kan bewerkstelligen wat zonder gebed 
niet zou zijn gebeurd. En velen, zelfs vele 
huidige voorgangers, geven dat eerlijk toe.

Wat betreft dat deel van onze gemeen-
teleden dat in theorie wel in gebed ge-
looft - en ik dank God dat dit, voorzover ik 
het kan overzien, toch nog de overgrote 
meerderheid in onze bijbelgetrouwe ge-
meenten is - zelfs zij maken niet zoveel 
gebruik van dit machtige instrument dat 

God in onze handen heeft gelegd, als we 
eigenlijk wel zouden mogen verwachten.

Zoals ik al zei, in onze tijd wordt weinig 
meer gebeden. We leven in een eeuw 
van haast, een eeuw van menselijk kun-
nen en menselijke vastberadenheid, van 
zelfvertrouwen en vertrouwen op mense-
lijke organisaties, van menselijk doorzet-
tingsvermogen, menselijke berekening 
en menselijke prestaties, die in Gods 
ogen geen werkelijke prestaties zijn. Ik 
geloof dat we kunnen zeggen dat de kerk 
van Jezus Christus in haar hele geschiede-
nis nog nooit zó volledig en zó bekwaam, 
zó grondig en zó perfect georganiseerd 
is geweest als juist vandaag de dag. Het 
is een geweldige goedlopende machine, 
maar helaas ook een machine zonder 
kracht. Wanneer het mis gaat, gaan we 
niet terug naar de ware oorzaak van onze 
mislukking, nl. de verwaarlozing van ons 
Godsvertrouwen om van Hem kracht te 
ontvangen, maar kijken we om ons heen 
om te zien of er geen nieuwe organisatie 

in het leven kan worden geroepen, of we 
geen nieuw onderdeel aan onze machine 
kunnen toevoegen. Maar we hebben al 
te veel onderdelen. We hebben niet meer 
organisatie nodig, maar ‘de Geest des le-
vens’ in de organisatie die er al is.

Ik geloof dat de duivel in zijn vuistje lacht, 
wanneer hij momenteel naar de gemeen-
ten kijkt en ziet hoe de gemeenteleden 
op eigen ideeën, krachten, organisaties 
en juiste apparatuur vertrouwen. ‘Haha’, 
lacht hij, ‘ik kan ze rustig hun jeugd-
verenigingen, kinderkerk, kampweken,  
waardevolle kerkgebouwen, kostbare 
muziekinstrumenten, goed getrainde ko-
ren, begaafde sopranen, alten, tenoren en 
bassen, goed bezochte bijeenkomsten, ja 
zelfs hun bijbelscholen, bijbelconferen-
ties en zelfs hun bijzondere evangelisa-
tiebijeenkomsten laten houden. Dat alles 
stoort me in het geheel niet, zolang ze er 
de kracht van God maar niet bij hebben, 
die door het vurig, aanhoudend, gelovig 
gebed ontvangen wordt, door het gebed 
dat zich niet laat afwijzen.’ 
Maar wanneer de duivel iemand ziet die 
werkelijk in de kracht van het gebed ge-
looft, die weet wat bidden is en dat ook 
werkelijk doet, en vooral wanneer hij 
een héle gemeente zich op zijn aange-
zicht voor God ziet neerwerpen, dan sid-

dert hij, omdat hij weet dat zijn tijd in 
die gemeente of in die plaats voorbij is.

Het gebed heeft nu nog evenveel kracht 
als in het verleden, dat wil zeggen wan-
neer mannen en vrouwen zich in gebed 
opstellen en de voorwaarden voor een 
waarachtig gebed vervullen. God is niet 
veranderd. Hij luistert nog even intens 
naar de stem van het waarachtige gebed 
en zijn hand is nog steeds niet te kort om 
te redden. ‘Ziet, de hand des HEEREN is 
niet verkort, dat zij niet zou kunnen ver-
lossen; en Zijn oor is niet zwaar gewor-
den, dat het niet zou kunnen horen. Maar 
uw ongerechtigheden maken een schei-
ding tussen ulieden en tussen uw God, en 
uw zonden verbergen het aangezicht van 
ulieden, dat Hij niet hoort.’ (Jes. 59:1-2).

Het gebed is de sleutel die alle voorraad-
kamers van Gods eindeloze genade en 
macht opent. Alles wat God is, alles wat 
God heeft, staat ter beschikking van het 
gebed. Maar wij moeten de sleutel wel ge-
bruiken. Het gebed kan alles doen wat God 
doen kan, en omdat God alles kan doen, is 
het gebed almachtig. Niemand kan de men-
sen tegenwerken die weten hoe zij bidden 
moeten en die ook werkelijk bidden.

R.A. Torrey

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

griepprik of over een poliovaccinatie – bekering als iets dat iemand doet op het moment van bekering 

en wat daarna voor eens en voor altijd gedaan is. Dit gaat echter in tegen de visie van de Schrift op 

bekering. In feite is dit het bewijs dat iemand zich werkelijk bekeerd heeft en verlost is: dat hij zich tot 

op de dag van vandaag nog altijd blijft bekeren en dat zijn bekering sinds de dag van zijn bekering is 

toegenomen en zich heeft verdiept.

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

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

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

Kopij volgende kerkbode
De volgende kerkbode komt uit op zondag 27 maart. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 17 maart 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).

Echt gemeente zijn is nooit vluchtig. Verantwoordelijkheid is hierbij een essentieel begrip: je kunt niet 

alleen ontvangen, je moet ook zelf investeren. Onderdeel zijn van een gemeente is hard werken, en het 

is soms ook niet zo veel ontvangen en toch trouw blijven. Els van Dijk

Bijbelstudieconferentie 23+

D.V. 4-7 maart 2022
Locatie: De Bosbeek, Bennekom
Voor informatie en aanmelden:
hhjo.nl/agenda/bijbelstudieconferentie-23-plus-1

voorafschaduwing
 van Jezus Christus

ELISA
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Gedicht

Als een kind

Wanneer het avondrood

gaat doven

en langzaamaan

de nacht begint,

wanneer ik als 

een kleine vogel

onder Gods vleugels

dekking vind,

gaan alle stemmen

in mij zwijgen,

’t onrustig hart

wordt blij en stil,

een diepe vrede

 daalt van Boven,

voegt al mijn willen

naar Gods wil.

Wanneer ik zó,

als kleine vogel,

bij God, mijn God,

bescherming vind,

kan ik gaan slapen 

zonder zorgen

en vrolijk zingen

als een kind.

Coosje van Kampen
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Passend Drukwerk in elke kleur



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


