
Meditatie

Ook al kan niemand zeggen dat hij een 
rein hart heeft en al mag het zo zijn dat 
een [zondige] gedachte vergeeflijk is, 
dan is [daardoor] het doen van de zonden 
toch nog niet goed te praten. Ten slotte, 
als het staan [in de zonden] vergeeflijk 
is, dan is dat staan toch niet vol zalig-
heid omdat [de betrokkene] niet in zijn 
misdaad volhardt? Bedenk ook het om-
gekeerde: Hoc kan iemand in de zonde 
staan of daarin volharden als hij geen 
zondige gedachte gehad heeft? In ieder 
geval is dus de rangorde, waardoor de-
gene zalig is, die deze drie zaken op een 
juiste manier in acht genomen heeft, ver-
schillend te noemen. De eerste situatie is 
immers dat men niet volhardt in de zon-
de, de tweede situatie dat men er niet in 
gestaan heeft, de derde dat men niet dat-
gene bedacht heeft wat typerend is voor 
deze dwaling. Die immers niet volhard 
heeft, die heeft toch [in de zonde] kun-
nen staan; die er niet in gestaan heeft, die 
heeft [de zonde] wel kunnen bedenken; 
die echter [de zonde] niet bedacht heeft, 
die is werkelijk zalig. 

En daarom heb ik gemeend dat ook aan 
de andere traditie [de Griekse] niet voor-
bijgegaan mocht worden. Laten we er 
dus aan vasthouden dat er drie trappen 
ontstaan zijn, volgens een juiste orde-
ning, namelijk, dat degene die zalig wil 

zijn, niet moet afdwalen in de raad van 
de goddelozen, dat wil zeggen: niet moet 
wandelen in hun overwegingen, vervol-
gens niet moet staan in de weg van de 
zondaren, en in de derde plaats niet moet 
zitten in het gestoelte van het verderf. U 
dus, die christen geworden bent, [kom] 
naar de kerk, of u die tot de genade uw 
toevlucht neemt, onthoud u van de raad 
van de goddelozen, om te kunnen zeg-
gen: ‘Raap mijn ziel niet weg met de zon-
daren, God, en mijn leven met de mannen 
van het bloed en bedenk de dingen die 
goddeloos zijn niet.’ Wat zijn die zaken 
anders dan zaken die uitgedacht worden 
om God onrecht aan te doen? Eerbied is 
immers allereerst ten opzichte van God, 
en ten tweede ten opzichte van onze ou-
ders [noodzakelijk]. De vijand zaait echter 
regelmatig iets afwijkends in onze gees-
ten en daarom heeft de profeet (= David) 
uit voorzorg de gedachten als belangrijker 
beschouwd dan onverwachte invallen die 
voor een beschuldiging geschikt zijn. U 
hebt zich dus van de raad van de goddelo-
zen te onthouden; terecht bent u toch niet 
meteen zalig. Kijk er ook voor uit dat u niet 
op de weg der zondaren staat! 

Met een hoe grote zeggingskracht wor-
den de woorden van de goddelijke Schrift 
aan ons voorgesteld! Immers, omdat wij 
allen onder de zonde zijn, eist Hij niet iets 

Drie soorten zonden

(Psalm 1)
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Kerkdienstenvan u, dat verder dan de natuur gaat, dat u 
[namelijk] geen zonde doet, omdat zelfs 
een kind van een dag niet zonder zonde 
is; maar dat u niet in de zonde blijft, alsof 
u op een permanente standplaats ver-
blijft. Niet allen zijn goddeloos; daarom
wordt u teruggeroepen van alle gedach-
ten en samenzweringen van de goddelo-
zen. Maar wij zijn allen zondaren; daarom 
wordt u vermaand om op te houden met
zondigen. Als u een zonde begaan hebt
die bij de jongere leeftijd hoort, dan moet 
de vooruitgang van de rijpheid u verbe-
teren. Dus dwaal niet af naar de ernstiger
zaken, maar blijf ook niet staan in de lich-
tere zaken. Dit treft u ook in Jesaja aan,
het is door de HEERE gezegd: ‘Ga weg uit
Babylon, vluchtend voor de Chaldeeën’,
dat wil zeggen: Hoewel u in een verwar-
rende hoeveelheid zonden terechtgeko-
men bent, ga weg. U had niet naar binnen 
moeten gaan, maar u bent naar binnen
gegaan, omdat de wet van het vlees u er-
toe dwong en u gevangen hield onder de
wet van de zonde; ga weg, kom naar bui-
ten, ook al is het best laat, ontdoe uzelf
van een zware slavernij! U kon niet ver-
mijden dat u in zonde viel, vanwege de
broosheid [van het menselijk geslacht];

maar het wordt u vergund om naar buiten 
te gaan, weg van de zonde door de nuch-
terheid. Ga dus weg uit Babylon, vluch-
tend voor de Chaldeeën!

Wordt vervolgd
Deze meditatie is het 7e 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 in-
vloedrijk man. Ambrosius heeft veel bete-
kend 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 be-
lang is geweest hij heeft een zeer beroemde 
leerling gehad n.l. Augustinus, later bis-
schop van Hippo. Deze beroemde leerling 
heeft ongeveer drie jaar onder zijn preken en 
onderwijs gezeten en is door hem gedoopt. 
Door middel van deze uitleg van psalm 1 
kunnen wij kennis maken met de gedachten 
wereld van Ambrosius.    

1 mei 9.45 uur Ds. W. van Vlastuin (Wezep)
18.30 uur Ds. J. Koppelaar (Katwijk ZH)
1e collecte  Noodlijdende gemeenten en personen
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

8 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. D.C. de Pater (Emst)
1e collecte Voedselbank Ede
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

15 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

22 mei 10.00 uur Ds. H. Verheul (Woudenberg)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte CVVE noodopvang Oekraïners
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

26 mei 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
Hemelvaartsdag 1e collecte Gevangenzorg Nederland

2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

29 mei 10.00 uur Ds. J. Joppe (Barneveld)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Het is niet hoe veel je de Bijbel kent maar hoe veel je de Bijbel leeft! R.C. Sproul

We vinden in de Bijbelse waarheid dat we volledig zijn aangewezen op het werk van de Heilige Geest om 

zaligmakend te geloven, zowel de schoonheid als de aanstoot van Bijbelgetrouw christendom. Hoewel 

de apologetiek bijzonder nuttig is in de evangelisatie en in de versterking van het geloof van de gelovige, 

ons geloof is niet afhankelijk van onze capaciteit om alle vragen te beantwoorden of het scepticisme te 

ontzenuwen. We geloven in de Bijbel en in het evangelie omdat de God die zei: ‘Laat het licht schijnen 

in de duisternis’, dezelfde God is die in ons hart het licht heeft laten schijnen van de kennis van de luister 

van God, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.  Deze waarheid geeft houvast aan de prediker, 

die moet zoeken naar de beste argumenten voor de verdediging van het evangelie, maar die te allen tijde 

dient in te zien dat het evangelie zelf een kracht van God tot zaligheid is voor ieder die gelooft. 

Paul Washer
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Uit de pastorie

Ds. M. Klaassen (PKN – Arnemuiden) heeft 
een gravamen ingediend bij de classis 
waar hij onder valt. Een gravamen is een 
persoonlijk bezwaarschrift tegen de leer 
van de kerk. Zijn bezwaar is dat de PKN zich 
m.b.t. de brede invulling van het huwelijk
zich buiten de grenzen van het Woord be-
geeft en dat is volgens hem een zaak die
de leer van de kerk raakt. Met brede invul-
ling bedoelt hij, relatievormen die buiten
die scheppingsorde van één man met één
vrouw omgaan. Op grond hiervan spreekt
hij over de PKN als een [gedeeltelijk] valse
kerk.  Echter, de classis heeft dit bezwaar-
schrift niet ontvankelijk verklaard; dat wil
zeggen: ze doen er niets mee. Dat dr. M.
Klaassen dit heeft gedaan is moedig en
te prijzen in hem, maar de reactie van de
classis was een voorspelbare. De PKN is nl.
een pluriforme kerk waar je allerlei opvat-
tingen mag hebben, je tolereert elkaar,
zelfs als de standpunten haaks staan op
het Woord van God. De reactie van de scri-
ba van deze kerk liet dat ook blijken: ‘we
moeten het gesprek blijven voeren, dat
is belangrijk, maar verder doen we niets,
want we denken er in deze kerk te verschil-
lend over’.

Iets van deze situatie herinner ik mij uit de 
tijd toen ik aan de Universiteit van Utrecht 
theologie studeerde en ingeschreven 
stond in het kerkelijk album. Ingeschreven 
staan in het kerkelijk album wilde zeggen, 
je hebt de intentie om predikant te wor-
den. Als je in dat album staat, krijg je ge-
sprekken met vertegenwoordigers van de 
kerk, zij willen weten welk vlees zij in de 

kuip hebben en dat is goed en terecht. In 
die gesprekken werd o.a. aan je gevraagd: 
hoe kijk je aan tegen de vrouw in het ambt, 
hoe kijk je aan tegen huwelijken van het 
gelijke geslacht en meerdere van dit soort 
‘gevoelige’ onderwerpen. Uit één van die 
gesprekken [ik denk rond het jaar 2002] 
kreeg ik te horen - het raakte mij - dat als 
ik daar moeite meet had- ik de Bijbel maar 
eens anders [c.q. beter] moest gaan lezen. 
Dan zou ik wel voortschrijdend inzicht krij-
gen m.b.t. deze zaken en deze opvattingen 
wel zou gaan accepteren.   

Dat was één van de redenen waarom ik 
mijn naam, toen heb laten verwijderen uit 
het kerkelijk album. Mijn [toekomstige] 
weg in de PKN werd afgesneden. Zonder 
af te doen aan de intenties en de overwe-
gingen van anderen, was dit gedachte-
goed en deze opvatting voor mij een brug 
te ver. En na 20 jaar is dat gedachtegoed 
natuurlijk niet veranderd, het is in een 
sluipend proces verder gegaan. De grote 
vraag – een vraag waar meerdere kerken 
mee worstelen - die hier achter ligt is: Hoe 
lees je de Bijbel? Welke hermeneutiek 
hanteer je?

Hoe lees je de Bijbel? 
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 
eerste deel.

Wie was Irenaus?
Irenaeus [130- 202] kwam uit de stad 
Smyrna (in het huidige Turkije) en had als 
jongen nog onderwijs gehad van bisschop 
Polycarpus, die zelf de apostel Johannes 
persoonlijk gekend had. Polycarpus was 
de bekende bisschop die de marteldood 
gestorven is omdat hij de keizer van Rome 
niet als ‘Heere [kurios]’ wilde erkennen. 
Irenaus werd rond jaar 170 bisschop van de 
christelijke gemeente in Lyon, en schreef 
zijn boek ‘Ontmaskering en weerlegging 
en de ten onrechte zo genoemde kennis’, 
ook wel kort aangeduid als ‘Adversus Hae-
reses’ (tegen de ketterijen).

Irenaeus en de gnostiek
In het bovengenoemde boek neemt Ire-
naeus het op tegen een geestelijke stro-
ming die veel invloed had in de kerk van 
zijn tijd: de gnostiek. Gnostiek komt van 
het woordje ‘gnosis’, dat ‘kennis’ betekent. 
Paulus heeft het daar al over in 1 Timotheüs 
6:20. Hij waarschuwt Timotheüs voor de 
‘tegenstrijdigheden van wat ten onrechte 
kennis wordt genoemd en wordt verkondigd 
door mensen die van het geloof zijn afge-
dwaald’. Ook Johannes schrijft in zijn drie 
brieven tegen deze ‘gnostici’.  
Gnostiek is een hedendaagse verzamel-
naam geworden voor geestelijke stromin-
gen die menen een geheim soort kennis 

over te dragen, die verlossing bracht aan 
wie die kennis ontvingen. In de vroege 
kerk waren allerlei leraren, die dit gnos-
tische gedachtengoed aanhingen en ook 
mensen om zich heen verzamelden. 

Irenaeus bestreed de gnostici maar voor-
namelijk de leer van Valentinus, die rond 
het jaar 150, als leraar, actief was in Rome. 
Gnostische leraren rekenden zichzelf tot 
de kerk en wilden als christenen worden 
gezien. Ze gebruikten woorden die ieder-
een vertrouwd in de oren klonken en ze 
aanvaardden de geschriften van het Oude 
Testament en van de apostelen en van de 
Heere Jezus. Maar ondertussen brachten 
ze opvattingen die afweken van de leer 
van de kerk en daarmee het gezag van de 
Bijbel ondermijnde. Alleen, ging dit op een 
bedekte manier.

Valentinus: de uitleg van de Schrift verdraaien
Veel gnostische leraren zeiden dat ze de 
geschriften van het Oude Testament en die 
van de apostelen aanvaardden. Hun kritiek 
op de Schrift kwam niet zozeer tot uiting 
in het afwijzen ervan, maar in de manier 
waarop zij de Bijbel uitlegden. ‘Zij belijden 
de Schriften, maar zij verdraaien de uitleg er-
van, ’ zegt Irenaeus. Valentinus [overl.155] 
verdedigt zijn eigen leer door de Schrift 
op zijn manier uit te leggen. En dat is veel 
gevaarlijker. Kennelijk kun je beweren de 
Schrift uit te leggen, maar hem ondertus-
sen verdraaien en laten zeggen wat jij wilt. 
Dat is in elk geval de beschuldiging van Ire-
naeus en andere kerkvaders aan het adres 
van de gnostici. 

Het gnostische denken 
Wat geloofden de gnostici eigenlijk? Dat 
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men. Om de stem van de hoogste god te 
kunnen onderscheiden is daarom de sleu-
tel nodig van de mondelinge traditie, die 
buiten de Bijbel om door Christus is overge-
leverd aan zijn apostelen, en daarna aan de 
gnostische leraren. Zij hebben de ware leer, 
die oriëntatie biedt in het oerwoud van de 
Schrift.

Maar hoe kan het dan dat de gnostische 
leer niet expliciet en ondubbelzinnig 
in de Bijbel staat? Volgens de gnostici 
moesten Jezus en de apostelen zich in 
hun publieke optreden aanpassen aan 
de mening van hun joodse hoorders, die 
nog niet toe waren aan hoger onderwijs. 
In de gelijkenissen bijvoorbeeld deelden 
ze die hogere kennis wel mee, en wie er 
vatbaar voor waren begrepen dat. Maar 
ook de apostelen zelf hadden nog geen 
volmaakte kennis toen ze het evangelie 
predikten. De volmaakte kennis is later 
ontvangen en op een mondelinge manier 
doorgegeven.

Geen wonder dat Irenaeus de gnostici ‘ver-
beteraars van de apostelen’ noemt. Zij be-
kritiseren op eigen gezag Christus en zijn 
apostelen door te stellen dat die eigenlijk 
de waarheid niet openlijk verkondigd heb-
ben, maar zich hebben aangepast aan de 
leugens waarin mensen nog geloofden. Of 
ze zeggen dat het op Schrift gestelde on-
derwijs van Christus en zijn apostelen niet 
genoeg is voor de kerk, maar aanvulling 
nodig heeft via een buiten Bijbelse traditie. 
En die aanvulling vinden we dan in de ge-
heime overlevering. 

Eigen denken als bron buiten de Schrift om
Maar waar komt die buiten Bijbelse bron 

vandaan, waarmee de gnostici de Schrift 
uitleggen? Irenaeus zegt: die is ontspron-
gen aan hun eigen denken dat zich eerst 
van de Schrift heeft losgemaakt. Gods 
Woord was er eerst. Maar omdat ze de God 
van dat Woord (de Schepper van hemel en 
aarde) niet aanvaarden, hebben ze zich van 
zijn openbaring afgekeerd en zelf een god 
bedacht boven de ware God. Vanuit deze 
zelfbedachte leer herinterpreteren ze nu 
de Schriften, om op die manier hun leer ge-
zag te verlenen. Ze doen dat door woorden 
en delen uit de Schrift te gebruiken, maar 
hergroeperen die zo dat ze kloppen met 
hun eigen leer. 

De gnostici, zegt Irenaeus, miskennen de 
orde en de verbanden die God zelf in de 
Schrift gelegd heeft. En dat komt doordat 
ze de God van de Bijbel niet aanvaarden. 
De Schrift vormt één geheel, samenge-
steld uit delen. Maar wat de gnostici doen, 
is het ene lichaam van de waarheid uit 
elkaar halen, passages en woorden, uit-
drukkingen uit hun eigen verband halen 
en in een nieuwe samenhang plaatsen, 
die ontleend is aan hun eigen systeem. Zo 
gebruiken ze de gezaghebbende woor-
den van de Schrift om hun eigen systeem 
gezag te verlenen. Er bestaat veel verschil 
tussen de diverse gnostische systemen en 
daarmee ook in hun uitleg van de Bijbel. 
Maar dat is geen wonder, zegt Irenaeus. 
Als de subjectiviteit [dat is het persoon-
lijke oordeel of de persoonlijke zienswijze 
van een individu] van de mens uitgangs-
punt is voor de uitleg van de Bijbel, zullen 
er zoveel interpretaties van de Schrift ko-
men als er uitleggers zijn. 

Wordt vervolgd

is redelijk ingewikkeld, maar de kern 
van hun denken is dat er boven God de 
Schepper die wij kennen uit Genesis, nog 
een hoogste god is, de eigenlijke god. Hij 
heeft niets met deze wereld te maken. 
Hij is de onkenbare, in zichzelf rustende 
oergrond aan gene zijde van het heelal. 
Dit heelal is de schepping van de lagere 
god, die ze ook wel de demiurg noemen. 
Eigenlijk is de schepping een ongeluk. 
In die hoogste god heeft een soort afval 
plaatsgevonden, waardoor de demiurg 
kon ontstaan. De demiurg leeft buiten de 
werkelijkheid van die hoogste god, en 
denkt dat hij de enige ware god is. Hij is 
de heerser over deze wereld en de schep-
per van de mens, en hij wil dat de mens 
hem dient. 

Maar toen de mens geschapen werd, werd 
er een zaadje van die hoogste god in de 
mens geplant. Dat noemen de gnostici de 
geest. De mens is dus een gemengd wezen. 
Zijn lichaam en zijn ziel heeft hij van die la-
gere god, maar zijn diepste ‘ik’ is verwant 
aan de hoogste god. Dat is het geheim van 
de mens. Hij is ten diepste zelf goddelijk. 
Maar die mens is een gevangene van de 
demiurg. Zijn goddelijke kern is in slaap 
gesust en hij moet zich daarvan bewust 
worden. 

Hij moet gaan ontdekken dat hij eigenlijk 
behoort tot een andere wereld. Dat de 
demiurg helemaal niet zijn heer is, maar 
dat hij juist boven die scheppergod ver-
heven is. Die bewustwording is gnosis, 
dat is de verlossende kennis. Verlossing 
is niet de bevrijding van je zonden, maar 
je bewust worden dat je je om die god 
helemaal niet druk moet maken. Want 

jij staat boven hem, omdat je hoort bij 
die hogere god. En als je eenmaal tot dat 
bewustzijn bent gekomen, moet je van-
uit die ontdekking leren leven. Je moet 
je losmaken uit de greep van die lagere 
god met zijn wetten en regels. Alleen, die 
bewustwording bereikt een mens niet op 
eigen kracht. Daarvoor moeten je ogen 
worden geopend. En dat kwam Christus 
doen. Christus is een wezen uit de wereld 
van de hoogste god. Hij heeft zich tijdelijk 
verenigd met de mens Jezus van Naza-
reth, om de kennis over de hoogste vader 
te openbaren in de wereld en door te ge-
ven aan zijn leerlingen. Zij hebben deze 
kennis op hun beurt weer doorgegeven 
aan leraren zoals Valentinus of Basilides. 
Die leren hun ingewijden de weg naar de 
verlossing.

Gnostische bijbeluitleg
Hoe gaan de gnostici om met de Bijbel? Met 
andere woorden: welke hermeneutiek, 
welke methode van uitleg gebruiken ze? 
Volgens Irenaeus zetten ze de geschriften 
van het Oude en Nieuwe Testament naar 
hun hand. Ze zeiden weliswaar deze ge-
schriften te aanvaarden, maar ze aanvaard-
den die niet als de op Schrift gestelde open-
baring van de Drie-enige God. De Bijbel is 
volgens de gnostici een gemengd boek. 
Daarin spreekt de stem van de demiurg [de 
lagere god], maar voor de goede verstaan-
der is ook de openbaring van de hoogste 
god erin terug te lezen. Om die diepere be-
tekenis gaat het in de Schrift. Maar hoe kom 
je die op het spoor?

De Schrift is daar zelf tweeslachtig over, te 
gemengd. De profeten, de apostelen en 
zelfs Jezus spreken met verschillende stem-

76



Van de Kerkenraad

Uit de gemeente

Pastoraat

Belijdenis 
Een aantal catechisanten, die het afgelo-
pen jaar de belijdeniscatechisatie hebben 
gevolgd, hopen belijdenis af te leggen 
van het geloof. Hun namen zullen in de 
volgen-de kerkbode worden vermeld. 
De open-bare geloofsbelijdenis zal met 
Pinksteren plaatsvinden. We willen u 
vragen om als gemeente biddend om 
deze jongeren heen te staan, opdat zij 
bemoedigd mogen worden in hun 
verlangen om hun ja-woord voor de Heere 
uit te spreken.

As haas my lewensdag gedaan is
en skemering daal neer -
verlaat my dan nie, HEER!
Versterk die krag wat al vergaan is,
dat met die aardse lewe
u hulp my nie begewe.

Ps.71 vs. 6 - Afrikaans 

Onze gedachten gaan ook uit naar hen, 
die hier niet zijn genoemd met hun naam, 
maar die wel lichamelijke of psychische 
klachten hebben. 

Veelal kunnen zij op zondag niet meer in 
de kerk komen en zijn door middel van de 
digitale uitzendingen met de erediensten 
en de gemeente verbonden. Laten we als 
gemeente ook rondom hen heen staan, in 
woord, daad en bovenal gebed.  

Als Christus alles is, hecht dan veel waarde aan Jezus Christus. ‘U dan die gelooft, is Hij dierbaar’ (1 Petr. 

2:7). Als er een sieraad zou zijn dat de waarde van alle sieraden ter wereld waard was, zou u dat niet op 

waarde schatten? Zo’n juweel is Christus. Hij is zo dierbaar dat Paulus alle andere dingen schade achtte 

opdat hij Christus mocht winnen (Fil. 3:8). O, dat ik toch uw waardering voor Jezus Christus zou kunnen 

opwekken! Waardeer Christus boven al uw bezittingen en boven al uw familieleden. Wie Christus niet 

boven alles waardeert, ver-dient Hem helemaal niet. Jezus Christus is een onbevattelijke zegen. Wat God 

ook vereist als voldoening of beveelt voor verlossing, het is in Christus te vinden. Geef Hem dan ook de 

hoogste eer! Geen geschrift kan mij behagen, zei kerkvader Bernardus, als ik daar niet de naam van Chris-

tus in lees. De naam van Christus is de enige muziek in het oor van een christen, en het bloed van Christus 

is de enige versterking voor het hart van een christen.  Thomas Watson
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Roosters en Data Diaconie

Vergader- en bijeenkomstenrooster
7 mei Gebedskring
10/11 mei Vrouwenvereniging
11 mei Dagje uit voor de ouderen
18 mei Uitgifte collectemunten
20 mei Afsluitende avond JV
21 mei Gebedskring
21 mei Klusmorgen

Oppasrooster
1 mei Nicolien de Kool, Willemien Oostrom

Annemijn Pluimers, Ellen van der Vliet
8 mei Jorieke Bouwheer, Lydia van Spronsen

Charlotte Pluimers, Geanne Visser
15 mei Klaasje Jansen, Dinanda Vroegindeweij

Lisanne Bakker, Liselotte van der Sluijs
22 mei Marianne Donkersteeg, Elise van Duijn

Hadassa Adam, Anke van der Vliet
26 mei - Hemelvaartsdag Marjolein van de Craats, Annette Aalbers

Rebecca Adam, Annemieke van Engelenhoven
29 mei Maartje van de Kamp, Martine Schipper

Marieke van Leeuwen, Annemijn Pluimers

Kerkautorooster
1 mei Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55

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

Bennekom/Wageningen:  fam. Soeters  06 154 698 14
15 mei  Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  

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

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  
26 mei - Hemelvaartsdag Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55

Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen  0318 56 15 49
29 mei  Ede: mevr. van Wageningen 0627 52 23 53

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

Opbrengst collecten maart
(collecteontvangsten fysiek, via de website en per bank)
Zondag  6-3 Wycliffe comité Karels 
Zondag  6-3 Wycliffe comité Karels 
Zondag 13-3 GDC, Noodhulp en rampenfonds, Oekraïne 
Zondag  20-3
Zondag  27-3 Noodhulp, hongersnood Madagaskar 

Per bank ontvingen we in maart, behalve via de website, de volgende collectegelden:
Algemene bestemming 
Wycliffe, comité Karels 
GDC, Noodhulp en rampenfonds, Oekraïne 
Noodhulp, hongersnood Madagaskar 

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

Collectebestemmingen
Op zondag 1 mei wordt er gecollecteerd 
voor het landelijk fonds noodlijdende ge-
meenten en personen. Door middel van 
dit fonds helpen gemeenten op finan-
cieel gebied elkaar zodat geld(gebrek) 
geen belemmering hoeft te zijn voor een 
goede voortgang van de Woordverkondi-
ging en het gemeenteleven. In het bijzon-
der zijn het de kleine(re) gemeenten die 
door het fonds geholpen worden. Maar 
er zijn ook gemeenten die onverwachts 

of vanwege bijzondere omstandigheden 
financiële hulp  nodig hebben. Deze ge-
meenten kunnen, onder voorwaarden, 
ondersteuning uit het noodfonds krijgen 
om de moeilijke periode te kunnen over-
bruggen.

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 
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Kerkvoogdij

doos in de hal of de keuken van de kerk. 
Contactpersoon is Tjeerd van Spronsen 
(06 2816 9173).  Meer informatie over 
dit initiatief kunt u vinden op www.stich-
tingbdf.nl.

Contactpersoon voor Coördinatie Vrijwilli-
gers Vluchtelingen Ede (CVVE) vanuit onze 
gemeente is Jarco Hordijk. Eventuele hulp-
vragen die bij onze gemeente neergelegd 
worden deelt hij in de gemeente. Als u zelf 
vragen heeft, kunt u contact met Jarco op-
nemen (06 5361 2533).

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. 

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 zondag 8 mei is de diaconale collecte 
bestemd voor de Voedselbank Ede. Voed-
selbank Ede helpt mensen die onder het 
bestaansminimum leven. De hulp bestaat 
uit het wekelijks verstrekken van een 
zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. 
Voedselhulp kan worden aangevraagd 
via diverse hulpverlenende instanties. Het 
verzorgingsgebied is de hele gemeente 
Ede. De voedselpakketten worden onder 
andere samengesteld uit levensmiddelen, 
die niet meer via de normale distributieke-
ten kunnen worden verkocht. Deze levens-
middelen worden beschikbaar gesteld 
door producenten en handelaren. Meer 
informatie vindt u op www.voedselban-
kede.nl.

Op zondag 22 mei is de diaconale collecte 
bestemd voor CVVE, voor de noodopvang 
van Oekraïners binnen de gemeente Ede. 
CVVE heeft van de gemeente de vraag ge-
kregen te fungeren als coördinatiepunt 
waar vraag en aanbod bij elkaar komen. 
CVVE houdt zich bezig met het inzamelen 
van gevraagde goederen en het coördine-
ren van het aanbod aan activiteiten op de 
opvanglocatie en daarbuiten. Kijkt u ook 
eens op de website www.cvvede.nl.

Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) 

is de diaconale collecte bestemd voor Ge-
vangenenzorg Nederland. Het bezoeken 
van gevangenen is een Bijbelse opdracht 
(Mattheüs 25:36), en in de christelijke tra-
ditie altijd één van de zeven werken van 
barmhartigheid geweest. Gevangenzorg 
Nederland geeft gehoor aan deze Bijbelse 
opdracht, op verschillende manieren: door 
middel van bezoekwerk, het geven van 
cursussen en het begeleiden naar werk. 
Meer informatie vindt u op www.gevange-
nenzorg.nl. 

Diaconale collecten op de andere zon-
dagen die geen specifiek doel hebben, 
worden gebruikt om (financiële) hulp te 
verlenen aan mensen in (diaconale) nood. 
Wat mooi dat we als gemeente en diaco-
nie 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 hel-
pen 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!

Hulpgoederen Oekraïne
Eind maart en begin april zijn er vanuit 
de stichting BDF-hulptransporten met le-
vensmiddelen naar Oekraïne vertrokken. 
Vanuit onze gemeente is hieraan bijge-
dragen met meer dan tien bananendo-
zen vol levensmiddelen en producten. 
Hartelijk dank hiervoor! De inzameling 
loopt nog steeds; elke twee weken ver-
trekt er een transport. Goederen kunnen 
onder andere achtergelaten worden in de 

Opbrengst collecten maart
(collecteontvangsten via de website en per bank)
Zondag  6-3 
Zondag  6-3 Kerk en pastorie 
Woensdag 9-3 Biddag, inclusief giften per bank 
Zondag  13-3
Zondag  13-3 Kerk en pastorie 
Zondag  20-3
Zondag  20-3 Kerk en pastorie 
Zondag  27-3
Zondag  27-3 Kerk en pastorie 

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

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in maart € 100,90 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.
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Giften
In maart ontvingen we een gift in collectemunten van € 167,40 met algemene bestemming.

Oude metalen
In maart ontvingen we € 50,00 contant voor oude metalen.

Jaarcijfers kerkvoogdij 2021 
De jaarcijfers 2021 van onze gemeente hebben voor u ter inzage gelegen. De cijfers zijn 
inmiddels ook gecontroleerd door een kascontrolecommissie. We danken de commis-
sieleden voor hun inzet. 

We hechten er belang aan om u op de hoogte te houden van de financiële stand van za-
ken van onze gemeente. Recent hebt u de jaarlijkse brief ontvangen voor de vrijwillige 
bijdrage. In die brief zijn ook de jaarcijfers 2021 opgenomen, met een toelichting op de 
financiële situatie van onze gemeente en de ontwikkelingen daarin. Mocht u deze brief 
niet ontvangen hebben, of naar aanleiding ervan vragen hebben, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met één van de kerkvoogden. 
 
Herinnering contributie Quo Vadis 
Enkele maanden geleden verzochten we u om als (mee)lezer van de Quo Vadis de jaar-
lijkse contributie van € 20,00 over te maken. Deze bijdrage dient ter dekking van de 
drukkosten.  

Enkelen van u hebben dit bedrag inmiddels voldaan. Dank daarvoor. 
Bij dezen een herinnering voor hen die deze betaling nog niet verricht hebben. We vra-
gen u/jou vriendelijk om deze contributie alsnog over te maken. U/jij kunt deze con-
tributie overmaken op NL83 RABO 0118 3496 19 ten name van de Hersteld Hervormde 
Gemeente Ede. Hartelijk dank! 
 
Hervatten fysiek collecteren – uitgifte collectemunten 
We zijn voornemens om met ingang van juni weer fysiek te gaan collecteren. Nu de be-
perkende maatregelen afgeschaald zijn vinden we het belangrijk om ook de ‘dienst der 
offeranden’ weer fysiek een plaats te geven in/bij de erediensten. Dit geldt voor zowel 
de diaconie als de kerkvoogdij. Het voornemen is om de collectes vooralsnog bij de uit-
gang te houden. 

Het hervatten van de fysieke collectes betekent dat we ook weer collectemunten gaan 
uitgeven. Daartoe zullen we weer eens per maand een avond plannen waarop u de 
munten kunt ophalen in de kerk. Ook oriënteren we ons op uitgiftepunten bij gemeen-
teleden thuis, zodat u niet afhankelijk bent van de tijdstippen die we als kerkvoogdij 
plannen. We hopen u daarover in de komende maanden nader te informeren. 

Op woensdag 18 mei kunt u van 19:30 tot 21:30 weer collectemunten kopen in de kerk. 
U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de kerkvoogden of via administratie@
hhgede.nl. Vooraf bestellen mag, maar het hoeft niet. Het voordeel is dat we de munten 
dan vooraf al voor u klaar kunnen leggen, zodat u (en wellicht anderen) bij het afhalen 
minder lang hoeven te wachten. 

We hebben 4 kleuren collectemunten: groen (€ 0,60), wit (€ 1,10), rood (€ 2,00) en geel 
(€ 5,00). De verkoop van groene, witte en rode munten gaat per 50 stuks. Gele munten 
gaan per stuk. U kunt bij het afhalen per pin (of eventueel contant) afrekenen, of de 
munten achteraf per bank betalen. U krijgt daarvoor een bon mee. 

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 21 mei. We beginnen om 9.00 uur en ronden af 
om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keurhorst 0649 
923749 of naar Dirk Jan van Leeuwen, 0318 561549. 

Rekeningnummer kerkvoogdij 
Het rekeningnummer van de kerkvoogdij van onze gemeente is NL83 RABO 0118 3496 
19 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ede, Bennekom, Wageningen e.o. Ook voor giften en legaten 
t.b.v. de kerkvoogdij kunt u gebruik maken van dit rekeningnummer.   
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Verenigingen en Kringen

Puzzelhoekje

Ha jongens en meisjes,
Dit keer gaat de puzzel over een psalm. 
Weet jij welke psalm dit is? Vul de klinkers in 
en zoek de juiste psalm met het juiste vers 
op en stuur het naar mij op. Ook kan je weer 
kleuren. Eén van de muzikale mensen in de 
Bijbel is David op zijn harp. Daarom heb ik 
ook van hem een kleurplaat opgezocht. Kun 
jij hem op je allermooist inkleuren? 

Je mag het weer opsturen naar de Val-
kestein 917, 6714 BG Ede of naar puzzel-
hoekje@hhgede.nl

Ik zie uit naar jullie antwoorden en kleur-
platen.

Groetjes Simone

Ouderenmiddag
Op 13 april hebben we onze laatste oude-
renmiddag van dit seizoen gehad. Door 
middel van de declamaties, [harp]muziek 
en liederen is het thema: ‘Christus in onze 
plaats’ helder naar voren gekomen. Op 11 
mei willen we nog een uitje met de oude-
ren van de gemeente organiseren. Op de 
laatste ouderenmiddag heeft u daar een 
uitnodiging voor ontvangen. Als u het nog 
niet heeft gedaan vult u dan de strook in 
en lever die in bij mijn vrouw. Heeft u geen 
uitnodiging ontvangen en wilt u toch mee? 
Laat het ons weten.        

Vrouwenvereniging
Beste zusters! Wat kunnen we terugzien op 
een hele mooie Passie- en Paasavond. Sa-
men zingen, lezen, overdenken en bespre-
ken. Wat werd er veel gedeeld in de groep-
jes en wat was er verwondering, hoe Jezus 
bijstand biedt omdat Hij in de diepste diep-

ten is gegaan. En wij nooit alleen verdriet 
zullen dragen, omdat Hij de toorn van God 
alleen gedragen heeft... Diepe zaken, waar 
het ‘licht’ op schijnt als we dit verwonde-
rend en met geloof lezen.

We hebben nu nog een bijeenkomst staan 
in mei. Dinsdagochtend 10 en woensdag-
avond 11 mei hopen we Jakobus 5:13-20 
te behandelen. Geraldine zal de inleiding 
verzorgen. Van harte welkom!

En houd alvast dinsdag 14 juni vrij in de 
agenda, want... dan willen we graag met 
elkaar naar Amsterdam! Twee zusters, 
Anje en Marjan, hebben 2 jaar geleden een 
prachtige dag in elkaar gezet. We willen 
kennismaken met christelijke organisa-
ties, waarbij Amsterdam met andere ogen 
wordt bezien. We kijken uit naar je inschrij-
ving en hopen op een goede en gezellige 
dag. Meer informatie volgt nog. Tot snel!

Jeugdvereniging Ichthus
Ha JV-ers,
Afgelopen jaar hebben we weer heel wat 
JV-avonden kunnen houden. Samen dach-
ten we na over het jaarthema ‘Alles wordt 
Nieuw’.

Bij de -16 hebben we de laatste JV-avond 
nagedacht over de oude mens en de nieu-
we mens (Efeze 4). Door vers voor vers 
door de tekst te gaan werd duidelijk wat 
de oude mens is, wat de verandering van 
‘oud’ naar ‘nieuw’ is en wat de kenmerken 
van de nieuwe mens zijn. Natuurlijk heb-
ben we dan ook concreet nagedacht over 
verschillende woorden, horen die nu bij de 
oude of de nieuwe mens? 

In de maand mei hebben we de afsluiten-
de avond gepland. Op 20 mei willen we 

allemaal bij elkaar komen bij een gezellig 
kampvuur en lekker eten om met elkaar 
het JV-seizoen af te sluiten.

En natuurlijk hebben jullie ons al een 
paar keer gehoord over het kamp. Het is 
bij het schrijven van dit kerkbodestukje 
nog niet helemaal rond, maar we hopen 
dat we van 1-4 juli met elkaar op kamp 
kunnen! Op dit moment wordt gekeken 
of we de kosten rond kunnen krijgen en 
de locatie beschikbaar is. Houd de datum 
vrij! Hopelijk zien we jullie op de afslui-
tende avond!

• 20 mei: Afsluitende avond voor de hele JV
• 1-4 juli: Kamp?!

Hartelijke groet: Arja, Ernst, Gerben, 
Gerhard, Henry, Jeannette

"Het evangelie dat ik je geef is niet het evangelie dat zegt: "Bid een gebed en geloof in Jezus, en Hij 

zal je een geweldig leven geven." Integendeel, het is de uitnodiging voor jou om je af te keren van je 

zonden, en Jezus Christus te volgen, wat het ook kost."

Paul Washer
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Kleurplaat

"Religie van vandaag verandert mensen niet; het wordt eerder verandert door de mensen. Het ver-

hoogt niet het morele niveau van de samenleving; het daalt af naar het niveau van de samenleving 

zelf, en feliciteert zichzelf met het feit dat het een overwinning heeft behaald omdat de samenleving 

haar overgave lachend aanvaardt.

A.W. Tozer
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Overige berichtenVerhaal

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

De buitenkant
“Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt 
een rechtvaardig oordeel.” (Johannes 7 : 24)

Op een keer ging Spurgeon preken in een 
ander dorpje, omdat de plaatselijke do-
minee verhinderd was. Misschien was hij 
ziek geworden. Het dorp lag een heel eind 
weg, dus Spurgeon moest er ’s zaterdags 
per trein naar toe. Toen hij op het station 
uitstapte, werd hij opgewacht door een 
rijke heer in een koets. Ook nu bleek Spur-
geons leeftijd problemen op te leveren. 
De rijke man wierp een blik op hem en be-
sloot dat hij niets te maken wilde hebben 
met zo’n jonge dominee. In plaats van hem 
mee te nemen naar zijn eigen huis, zoals 
het plan was, zette hij Spurgeon af bij het 
huis van zijn tuinman, John, en vroeg hem 
voor Spurgeon te zorgen. John en zijn ge-
zin waren christenen en vonden het fijn 
om Spurgeon in hun huis te ontvangen. Ze 
aten met elkaar en hadden een goed ge-
sprek over de Heere en over wat Hij voor 
hen gedaan had. Ik denk dat ze ook wel sa-
men gebeden hebben voordat ze naar bed 
gingen. De volgende morgen gingen ze 
met z’n allen naar de kerk – Spurgeon om 
te preken, John en zijn gezin om te luiste-
ren. De rijke man was er ook. Spurgeon had 
nog niet lang gepreekt of de man begon 
te beseffen dat Spurgeon, ook al was hij 
nog zo jong, een bijzondere dienstknecht 
van God was en dat hij hem niet had mo-

gen afwijzen vanwege zijn leeftijd. Na de 
dienst ging de rijke man naar Spurgeon 
toe en zei dat hij met hem mee naar huis 
moest gaan voor de lunch. Maar Spurgeon 
antwoordde: ‘Nee, dank u. Ik heb gister-
avond bij John gegeten, ik heb vanochtend 
met hem ontbeten en ik heb onder zijn dak 
geslapen, dan wil ik nu ook graag bij hem 
lunchen.’ Die middag genoten ze opnieuw 
van elkaars aanwezigheid in Johns huis. Ik 
verwacht dat ze samen ook wel over Spur-
geons preek gepraat zullen hebben. Al snel 
werd het tijd voor de avonddienst. Daar za-
ten ze weer – John met zijn gezin, de rijke 
man, en Spurgeon, de predikant. Inmid-
dels schaamde de rijke man zich diep. Na 
de dienst stapte hij weer op Spurgeon af 
en zei dat hij bij hem moest komen voor 
het avondeten. Dit keer stemde Spurgeon 
daarmee in – maar alleen als John ook 
zou worden uitgenodigd. Dat gebeurde! 
Ik geloof dat de rijke man een belangrijke 
les had geleerd, denk je ook niet?  Hij be-
oordeelde Spurgeon aan de hand van wat 
hij zag: een heel jonge man die zou gaan 
preken. Pas toen hij hem daadwerkelijk 
hoorde, besefte hij dat Spurgeon door God 
begenadigd was. Hij had geoordeeld naar 
de buitenkant, naar ‘het aanzien’, noemt 
de Heere Jezus dat: ‘Oordeelt niet naar het 
aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig 
oordeel.’ Wat is het gemakkelijk voor ons 
om anderen te veroordelen, bijvoorbeeld 
omdat ze er nog jong of juist oud uitzien 
of omdat ze bepaalde kleren dragen. Vaak 
zitten wij ernaast met ons oordeel. Daarom 
zullen wij moeten leren geen conclusies te 
trekken op grond van wat wij zien.

BHV’ers gezocht
Als kerkvoogdij zijn we, mede op verzoek 
van de BHV-ers, op zoek naar uitbreiding 
van het BHV-team. 

We zijn op zoek naar mensen die vanuit hun 
werk al BHV hebben en dit willen inzetten 
door mee te draaien in het BHV-team.

Door het BHV-team groter te maken hoeft 
er minder frequent een BHV-dienst ge-
draaid te worden waardoor de inspannin-
gen beter verdeeld worden. 

Wilt u of jij zich hiervoor inzetten? Stuur 
dan een berichtje naar ‘BHV@hhgede.nl’ of 
vraag dhr. Koekoek of iemand van de kerk-
voogdij voor meer informatie.
We hopen op positieve reacties!

Cakebakkers gezocht
Voor bij het koffiedrinken na de dienst zijn 
we op zoek naar enthousiaste cakebakkers. 
Wilt u/jij helpen om het koffiedrinken na 
de dienst extra lekker te maken, dan hoor 
ik het graag. We maken een rooster en per 
keer hebben we 3 bakkers nodig die elk 3 
cakes bakken. 

Voor aanmelden of vragen: ndekool@hh-
gede.nl of 06-49466076

Landelijke evangelisatiedag 
Evangeliseren kan veel blijdschap geven. 
Sommige mensen raken er zelfs aan ‘ver-
slaafd’! Toch ervaar je niet altijd de vreugde 
om de leiding van de Heilige Geest. Het 
kan zijn dat je je juist afvraagt: hoe kom 

ik aan vrijmoedigheid? Wat zullen ze van 
mij zeggen? Weet ik wel iets terug te zeg-
gen? Op de landelijke evangelisatiedag 
op D.V. zaterdag 28 mei 2022 willen we 
daar over nadenken. Het thema van de 
dag is: Vrijmoedig getuigen. ’s Morgens 
staat er een lezing van de ervaren evan-
gelist Jan-Dirk Liefting op het programma. 
Hij spreekt over: Vrijmoedigheid. Heb jij 
het en hoe kom je eraan? Daarna volgen 
er enkele presentaties van werkgroepen 
van de Commissie evangelisatie. Zij pre-
senteren hun materialen en/of werkwijze. 
In het middagprogramma worden enkele 
praktijkgesprekken gevoerd onder leiding 
van Ruben van Asselt. Als laatste volgt een 
levendige afsluiting door middel van een 
forumdiscussie.

Het belooft een afwisselende dag te wor-
den met veel ruimte voor ontmoeting. De 
inloop is vanaf 9.30 uur en het programma 
begint om 10.00 uur. Om 15.30 uur is de 
dag afgelopen. Je kunt zelf je lunchpakket 
meenemen, voor koffie, thee en een lek-
kere snack wordt gezorgd. Er is een collecte 
voor de onkosten en er is kinderoppas. De 
dag is ook te volgen via het Youtubekanaal 
van hhglunteren.nl.  Hartelijk welkom in 
de Bethelkerk, De Haverkamp 1, 6741PM 
in Lunteren! Voor meer informatie en aan-
melden: hhk.nl/evangelisatiedag

Onderzoek naar medeleven en pastorale 
zorg bij een verlies
Wat is het verlies van een geliefde - onver-
wacht of na een lang ziekbed, nog pril in 
de moederschoot of rondom de geboorte 
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Voor u gelezen

- ingrijpend. En wat kan het moeilijk zijn
als je door een ziekte je gezondheid gro-
tendeels verliest. Het medeleven vanuit de 
kerkenraad uit uw gemeente en pastorale
ondersteuning vanuit Gods Woord zijn dan
belangrijk. Ambtsdragers en pastoraal wer-
kers vragen zich soms af wat er na het ver-
lies aan pastorale zorg nodig is.

De verenigingen In de knop gebroken, 
Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de 
stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten 
met verlies elkaar ontmoeten, willen deze 
weken in de vorm van een digitale enquête 
een onderzoek doen onder ambtsdragers, 
pastoraal werkers, gemeenteleden en 
christelijke hulpverleners over hoe het me-
deleven en de pastorale zorg na verlies in 
de kerkelijke gemeente ervaren wordt. 

Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen 
ambtsdragers en pastoraal werkers op een 
bijeenkomst verder worden toegerust in het 
verlenen van pastorale zorg na een verlies. 

Aan gemeenteleden die met verlies te 
maken hebben (gehad), wordt gevraagd 

om aan het onderzoek mee te doen door 
de digitale enquête in te vullen. Dit in-
vullen kan via de volgende link https://
nl.surveymonkey.com/r/BVN5P9L en kost 
hooguit 10 minuten. 

Enquête voor gemeenteleden:

Meedoen aan het onderzoek is mogelijk 
t/m zaterdag 14 mei. Vragen over dit on-
derzoek kunnen gesteld worden via het 
volgende mailadres: pastoraatnaverlies@
solcon.nl

De bovengenoemde verenigingen en stich-
ting zijn u en jou dankbaar voor het invul-
len van de  enquête en hopen dat de resul-
taten van het onderzoek dienstbaar en tot 
zegen mogen zijn voor het geheel van onze 
kerken.

niets anders zou zijn dan het rechtvaardig ge-
richt, dat hij verdiend had. Hij heeft de schuld-
belijdenis gedaan, opdat God rechtvaardig zij 
in Zijn spreken en rein in Zijn richten. Wie in 
waarheid om genade bidt, zal trachten met 
hetzelfde gevoelen bezield te zijn. Proberen 
wij ons voor te stellen wat het in zich heeft. 
Denk aan het vreselijke van het gericht van 
God. ‘Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in 
al hetgeen geschreven is in het boek der wet, 
om dat te doen’, ziedaar de uitspraak van de 
Wetgever. Hij verklaart dat elke enkele over-
treding van Zijn wet Zijn vloek over de mens 
brengt. Hij vraagt niet naar de verontschuldi-
ging die de mens zou kunnen maken, maar 
onverbiddelijk is het vonnis: ‘De ziel, die zon-
digt, zal sterven.’ Over elke overtreder zal in 
de Grote Dag het woord gaan: ‘Ga weg van 
Mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur.’ En de 
ziel die echt haar zonde kent, stemt toe, dat 
het vonnis niet te zwaar of te streng is; niet 
meer is dan zij verdiend heeft; die erkent, dat 
God volkomen recht zou doen met haar zo 
te verdoemen. Zij heeft zich dit waardig ge-
maakt. Hoe ondragelijk het oordeel van God 
ook is, zij beseft dat het niet te veel is. Zij doet 
belijdenis, dat zij tegen zo’n God gezondigd 
heeft, opdat zij het ook van haar zijde beves-
tige dat God rechtvaardig is. Dit was Davids 
belijdenis. Hij kon niets inbrengen waarop 
hij kon pleiten. Indien hij nog behouden zou 
worden, zou het inderdaad vrije, onverdien-
de genade zijn. Het moet hem in waarheid 
ernst geweest zijn met zijn schuldbesef; om 
zo te kunnen spreken moet hij een ander ge-
zicht gehad hebben van de afschuwelijkheid 
en verdoemelijkheid van de zonde dan de 
meesten, want hij besefte dat het gericht van 
God iets vreselijks was. In de zielsangst die 
hij een tijdlang had doorgestaan, had hij er 
een proef van gehad, hoe vreselijk het is van 

God verlaten te worden. Toch erkent hij het 
rechtvaardige van het gericht en geeft zich 
daaraan gewonnen. Zo’n besef van schuld 
en doemwaardigheid moet zeker door Gods 
Geest in hem zijn gewerkt want het komt niet 
uit ’s mensen natuur voort.

Dit wordt nog duidelijker wanneer men ver-
der denkt aan de neiging van de mens om 
zich te verontschuldigen. Had David daarnaar 
willen horen, daar was genoeg waarop hij 
zich kon beroepen. Had hij God niet van zijn 
jeugd af gediend? Had hij niet om de Naam 
en eer van God meer geleden dan enig an-
der van de dienstknechten van God? Moest 
de heilige God zelfs niet van hem getuigen, 
dat hij met een volkomen hart met Hem ge-
wandeld had? De Heere Zelf heeft het later in 
Zijn Woord laten verklaren, dat Hij Jeruzalem 
had bevestigd, ‘omdat David gedaan had wat 
recht was in de ogen des Heeren en niet ge-
weken was van alles, wat Hij hem geboden 
had, al de dagen van zijn leven, dan alleen 
in de zaak van Uria, de Hethiet.’ Moest deze 
ene zonde van onbedachtzaamheid hem 
zo zwaar worden toegerekend? Weet een 
aardse vorst niet een enkele misdaad van 
een trouwe dienstknecht te vergeven? En 
zou God, de Barmhartige en Genadige, niet 
als vanzelf dit vergeven? Geen nood. God zou 
het hem niet toerekenen! O, zo spreken en 
denken de mensen. Zij kennen niet de vrese-
lijke ernst van de heiligheid van God en Zijn 
gericht over de zonde. Zij weten niet hoe ie-
dere enkele zonde, al was het er slechts één, 
een schending is van Gods wet, een krenking 
van Zijn eer, een bewijs van de vijandschap 
van het hart en gewroken moet worden. 
Maar David wist het en hij keurde het goed. 
Hij bukte zich niet alleen onder God, omdat 
het nu eenmaal zo moest zijn en God hem te 

Wees mij genadig, o God!
Tegen U, U alleen heb ik gezondigd en ge-
daan wat kwaad is in Uw ogen: opdat Gij 
rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in 
Uw richten.

Het is David volle ernst zijn belijdenis. Onder 
de drang van wat hij zo diep beseft, bevestigt 

hij alles voor de tweede maal. ‘Tegen U, U al-
leen heb ik gezondigd’. En hij vervolgt: ‘en ik 
heb gedaan, dat kwaad was in Uw ogen, op-
dat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken en rein 
zijt in Uw richten.’ Met deze woorden geeft 
hij de reden aan waarom hij aldus zijn zonde 
heeft beleden. Hij wil het oordeel van God bil-
lijken en erkennen, dat Zijn vonnis over hem 
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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 29 mei. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk don-
derdag 19 mei 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).

sterk was. Nee, dat niet. Maar hij had zo’n ge-
zicht van het recht van God, dat hij het vonnis 
van God goedkeurde. Hij zag hoe goed het 
was dat de wet van God zou gehandhaafd 
worden; hoe nodig het was, dat Gods heer-
lijkheid, Gods eer gestaafd zou worden, al 
zou de gehele wereld er onder vergaan. In 
dat besef deed hij belijdenis van zonde, als 
tegen God alleen bedreven, om God de eer 
te geven en te erkennen, dat Hij rechtvaar-
dig was in Zijn spreken en rein in Zijn richten. 
Zo’n besef van schuld en doemwaardigheid 
moet door Gods Geest in hem zijn gewerkt, 
en de Heere heeft het in Zijn Woord laten op-
tekenen om ons daarin te doen zien hoe het 
toegaat op de weg van waarachtig berouw 
en bekering. O, hoe verschillend toch van de 
oppervlakkige zondebelijdenis, waarmee de 
meeste mensen zich tevreden stellen. Zij be-
lijden dat zij zondaars zijn. Maar de zonde is 
voor hen een zwakheid, een struikeling, een 
ongeluk. Met de zondaar moet men medelij-
den hebben. Maar aan de eer van God, daar 
denken zij niet aan. O medemens, dat is geen 

berouw zoals Gods Geest dit werkt. Nee, wie 
waarlijk door Gods Geest van de zonde over-
tuigd wordt, denkt niet alleen aan zichzelf en 
wat hem wacht; maar zijn grote kommer is, 
dat hij tegen zo een God, met zo’n volmaakte 
wet, heeft durven overtreden, en hoe hij her-
stellen kan wat hij bedorven heeft. En als hij 
niets anders kan dan legt hij zich neer om God 
nu de enige eer te geven die hij kan: te er-
kennen, dat Hij rechtvaardig is in Zijn gericht.

Lezer, hebt u uw zonden zo leren kennen? 
God heeft Zijn wet gegeven om van zonde te 
overtuigen, ‘opdat alle mond gestopt wor-
den, en de gehele wereld voor God verdoe-
melijk zij.’ Hebt u al aan God de eer gegeven, 
al is het met beving? Uzelf, als het oordeel 
Gods waardig, voor Hem neergelegd? Alleen 
wie dit doet, wie aldus in der waarheid een 
zondaar wordt, zal genade ontvangen. O, zie 
dat u uw zonde recht kent en belijdt. Zonder 
dit is er geen genade. Verneder u onder de 
krachtige hand van God, Hij zal u verhogen.

Andrew Murray 
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Gedicht

Want alzo lief

Heer’ Jezus, welk een heerlijk woord
werd eens uit Uwe mond gehoord.
Het is een woord dat mij versterkt

en blijde hope in mij werkt.

‘God heeft de wéreld liefgehad’,
zo sprak Ge; nu versta ik dat.

Daarom heeft God Zijn een’ge Zoon
gegeven, tot een spot en hoon.

Dat woordje ‘wereld’ maakt me blij.
Nu kan het immers ook voor mij.

Voor mij, die in de wereld ben
en ook mezelf als wereld ken.

O, niemand zal verloren gaan
die deze liefde mag verstaan,

die juist met al zijn wereldzucht
gelovig tot de Heiland vlucht. 

Johannes 3 : 16

M.A. Groeneweg – de Reuver
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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


