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Meditatie

Maar zijn lust was in de wet van de HEERE en 
Zijn wet zal hij dag en nacht overdenken (Ps. 
1:2), dat wil zeggen: Welgelukzalig is hij, die 
deze dingen doet met beleid, met verstand 
en met inzicht. Immers, ook een klein kind 
kan zich van deze [verkeerde] dingen, die 
genoemd zijn, afzijdig houden. Dat doet hij 
echter niet door zijn eigen kracht, maar door 
zijn onvermogen en onwetendheid om zon-
den te begaan. Het kan zelfs bij een dier pas-
sen, dat geen verstand heeft, dat geen enkel 
vermogen heeft om een plan te bedenken 
en geen enkel besef heeft van een dwaling 
[om zich namelijk van de verkeerde dingen 
te onthouden]. Dit (of dat wat volgt) is dus de 
vierde uitspraak, waarin de beschrijving van 
een welgelukzalig man zich onderscheidt 
van een dier, omdat een wijs man zich on-
derworpen heeft aan de wet, welwillend en 
niet uit noodzaak. Dit is echter van zeer groot 
belang, omdat in de wil de opbrengst van 
het loon, maar in de noodzaak de gehoor-
zaamheid aan de taak [verankerd| ligt. Zo 
heeft de apostel ons immers geleerd, toen 
hij zei: ‘Als ik dit gewillig doe, heb ik loon; 
maar als ik het onwillig doe, dan is de uitde-
ling mij evengoed toevertrouwd.’ Een pas-
sende volgorde is echter dat u eerst de wet 
liefhebt en haar vervolgens overdenkt. Die 
ze liefheeft, doet de geboden van de wet 
vanuit zijn [eigen] wil. Die ze vreest, neemt 
ze - eigenlijk onwillig – in acht. Deze grond-
beginselen van het onderwijzen, alsook de 

rechtvaardigheid van God hebben wij ont-
vangen in de wet; want er is geschreven 
(Deut. 6:4-9): ‘Hoor, Israël! De HEERE, uw 
God is één God; en u zult de HEERE, uw God, 
liefheb  ben met heel uw hart, met heel uw 
ziel en met al uw kracht. En deze woorden, 
die ik u vandaag voorschrijf, zullen in uw hart 
en in uw ziel zijn; en u zult die aan uw zonen 
tonen en u zult tot hen spreken, als u [in huis] 
zit, en onderweg, als u in rust bent en in de 
nachtwake; en u zult die tot een teken op uw 
hand binden en als een band voor uw ogen 
en u zult ze schrijven boven op de deurpos-
ten van uw huizen en op uw poorten.’ En 
iets verderop [lezen we]: ‘En nu, Israël, wat 
eist de HEERE, uw God anders van u dan dat 
u de HEERE, uw God liefhebt en wandelt in
al Zijn wegen?’ Ook de Wijsheid zegt (Wijs-
heid 6:12): ‘Wees begerig naar Mijn woor-
den, heb ze lief en u zult Mijn leer houden.’
De Wijsheid is helder en zo dat ze nooit ver-
welkt en ze wordt gemakkelijk gezien door
hen die haar beminnen en gevonden door
hen die naar haar vragen. Het is dus gerecht-
vaardigd dat wij door de heilige profeet
worden onderricht om een goede gezind-
heid met betrekking tot de wet te hebben en 
een overdenking overeenkomstig de wet.
Onze goede gezindheid ten opzichte van de
wet is niet alleen in onze ijver [zichtbaar],
maar ook in de praktijk [voelbaar]; eerst is
er de goede gezindheid, dan de uitwerking. 
Tenslotte antwoordde ook de Heere aan

Lust in Gods wet

(Psalm 1)
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Kerkdiensten

Uit de pastorie

hem die tegen Hem zei: ‘Als U wilt, U kunt 
mij reinigen’: ‘Ik wil, word gereinigd’, waar-
door Hij liet zien dat onze bereidheid vooraf 
moet gaan aan ons handelen. Kortom, de 
wet zoekt vrijwilligers, omdat de wet van 
de Heere onberispelijk is en de ziel bekeert. 
Niemand wordt bekeerd, tenzij hij zich be-
keert met zijn wil. Een vrijwilliger laat echter 
het gevoel van moeite [snel] achter zich en 
is enthousiast. Daarom overdenkt hij dag en 
nacht [de dingen] in de wet, waarin niet zo-
zeer een voortdurende bereidheid om te le-
zen vereist wordt, als wel een begeerte om 
de wet te bewaren; immers, hij overdenkt 
die wet geheel, die zelf zichzelf tot een wet 
is, die zijn streven richt op het werk van de 
wet, dat in zijn hart geschreven is. Aquilas 
heeft evenwel alleen de dag weergegeven, 
niet ook nog de nacht. En dit heeft hij niet zo-
zeer weergegeven omdat hij van de overige 
vertalingen wilde afwijken, maar omdat hij 
ergens anders naar wilde verwijzen, omdat 
hij die de wet overdenkt altijd in het licht is 
en geen nacht heeft. Immers, de persoon 
van wie de werken in het oog vallen, kan ze-
ker niet in duisternis wandelen, omdat zijn 
rechtvaardigheid als een licht schittert. Moge 
ons leven de wet als voorwerp van overden-
king voor ogen houden, en laat onze levens-
wandel, ons handelen, ons begrip van de 
hemelse geheimenissen eveneens de wet 
als voorwerp van overdenking voor ogen 
houden. De wet is immers een afschrift en 
een afschaduwing van de hemelse dingen, 
een afschaduwing van de goede dingen die 

nog komen zullen. Moge hij, die wat hij ge-
looft in de wet en in het Evangelie herkent, 
[die dingen] overdenken in de duisternis en 
overdag, dat wil zeggen, zowel wanneer hij 
zich in tegenspoed als wanneer hij zich in 
voorspoed bevindt; de wet schrijft immers 
voor, dat wij de Heere liefhebben. Hij die 
liefheeft, moet altijd in zijn eigen situatie het 
verlangen naar de eeuwige liefde bewaren.

Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 12e stukje van de uit-
leg van Ambrosius van Milaan van Psalm 
1. Ambrosius [339/40 – 397] was bisschop
van Milaan. In die dagen een belangrijke
stad in het noorden van Italië, de bisschop
van deze stad was dan ook op vele gebie-
den een invloedrijk man. Ambrosius heeft
veel betekend voor de kerk in zijn dagen,
hij heeft o.a. de zelfstandige positie van
de kerk tegen over de overheid [Romeinse
keizers van zijn dagen] verdedigd. Tevens
heeft hij diverse geschreven werken en
liederen nagelaten en is hij een van de
initiatiefnemers geweest die het zingen
in de kerk heeft ingevoerd. En er is nog
iets waardoor Ambrosius van belang is ge-
weest hij heeft een zeer beroemde leer-
ling gehad n.l. Augustinus, later bisschop
van Hippo. Deze beroemde leerling heeft
ongeveer drie jaar onder zijn preken en on-
derwijs gezeten en is door hem gedoopt.
Door middel van deze uitleg van psalm 1
kunnen wij kennis maken met de gedach-
ten wereld van Ambrosius.

2 nov. 10.00 uur Ds. N.P.J. Kleiberg (Veenendaal) 
Dankdag 19.30 uur Ds. W. Schinkelshoek

1 collecte  Kerkvoogdij

6 nov. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Doopdienst) 
18.30 uur Ds. R. v.d. Kamp (Opheusden)
1e collecte NPV
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

13 nov. 10.00 uur Ds. J. Kommerie (Dordrecht) 
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte ZHHK
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

20 nov. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte HHJO
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

27 nov. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Voorbereiding H.A.)
18.30 uur Ds. M. van Sligtenhorst (NIeuwleusen)
1e collecte  Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

“Als je geen sterke verlangens voelt naar de manifestatie van de heerlijkheid van God, is dat niet omdat 

je diep gedronken hebt en tevreden bent. Het is omdat je zo lang aan de tafel van de wereld hebt 

geknabbeld. Je ziel zit vol met kleine dingen, en er is geen ruimte voor het grote." 

John Piper, een honger naar God

Geloven in drievoud: ellende, verlossing 
en dankbaarheid.
Over de drie stukken die de Heidelberger 
ons leert is al heel veel gesproken. Hoe moet 
je ze zien? Chronologisch, logisch? In mijn 

studietijd heb ik rondom het jaar 1999 o.a. 
college gelopen bij prof. dr. A. de Reuver een 
aimabel mens en hoogleraar. Soms deelde 
hij op college, meestal naar aanleiding van 
een discussie of een vraag, een artikel van 
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Het is de Heiland Zelf Die het mensenhart 
ontdekkend heenleidt tot het heil. Dat geeft 
Hij niet uit handen. Hij is de Weg. Uitsluitend 
en volkomen. Welke weg zou voor of buiten 
déze Weg, Die tevens exclusief de Waarheid 
en het Leven is, ooit waar en levenwekkend 
kunnen zijn? Elke weg die niet Jezus is, moet 
een dwaalweg heten. Met Luther is het erop 
te houden ‘dat Christus de Weg heet om-
wille van het begin, de Waarheid vanwege 
het midden en de voortgang, en ook het 
Leven vanwege het einddoel’. Voor Calvijn 
is het niet anders gelegen. Omdat hij heel 
de hoofdsom van ons behoud en ook de af-
zonderlijke delen daarvan in Christus vervat 
weet, is het niemand geraden ‘zelfs het ge-
ringste deeltje op een ander over te dragen 
en moet alle goeds uit Hem worden geput 
en niet van elders’. In dezelfde samenhang 
verklaart Calvijn dat alle gaven van de Geest 
te vinden zijn in Christus’ zalving. Wanneer 
we bedenken dat de reformator ook de ver-
ootmoediging onder de zonde uitdrukkelijk 
tot die gaven rekent, ligt de slotsom voor 
de hand: ook dit geschenk is bij Christus te 
verkrijgen. Hij is berekend op alles wat ons 
ontbreekt, en Hij alleen. Het is deze strikte 
concentratie op Christus die ten grondslag 
ligt aan de reformatorische gedachte dat 
de ontdekking van de wet niet buiten het 
evangelie omgaat. De toeleidende weg tot 
de kennis aan de vergeving gaat niet aan 
de Weg vooraf, maar vormt er een vitaal 
onderdeel van. In déze betekenis is de term 
gewettigd en zinvol. 

Aanvechtbaar evenwel is de notie van een 
toeleidende weg tot Christus Zelf. Alsof er 
sprake zou zijn van een heilzame ontdek-
king en verootmoediging buiten Zijn bear-
beiding om. Als het gaat om de verootmoe-

digende weg die naar de heilskennis voert, 
moest men liever genoeg hebben aan de 
enige Weg. Rechttoe rechtaan mag ieder 
mens tot Jezus gaan. Zonder voorbehoud 
mag hij ook anderen tot Hem nodigen. Zon-
der echter te verzwijgen dat Jezus een Ge-
neesheer is Die met de wet in handen onze 
kwalen aan het licht brengt voordat Hij ons 
ervan geneest. 
[Zie HC 2: Dat leert ons Christus!] Van zowel 
de diagnose als de genezing is Hijzelf de 
Auteur. Wie naar de kennis van de drie stuk-
ken verlangt, weet bij Wie hij zich vervoe-
gen kan. En wie er iets van leerde kennen, 
weet aan Wie hij dat te danken heeft. ‘Op-
dat het zij gelijk geschreven is: Wie roemt, 
roeme in de Heere’ (1 Kor. 1:31).’  

Is Adam een historisch figuur geweest? 
Dat is een vraag die in het evolutiedebat 
regelmatig terugkomt. Uit het Nieuwe Tes-
tament zijn minimaal acht passages aan te 
wijzen die het bestaan van een historische 
Adam en Eva ondersteunen. De vorige keer 
de bewijzen 3 t/m 5 nu de bewijzen 6 t/m 8. 

6. 2 Korinthe 11:3
‘Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de
slang Eva door haar arglistigheid bedrogen
heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om
af te wijken van de eenvoudigheid, die in
Christus is.’

De uitgebreide analogie in 2 Korinthe 11 
gaat ervan uit dat de lezers op de hoogte 
zijn van de geschiedenis in Genesis 3. We 
lezen overeenkomsten van Genesis 3 in 
2 Korinthe 11:3, namelijk “bedrogen” en 
“arglistigheid”. Paulus geeft daar mee aan 
dat deze geschiedenis een volkomen be-
trouwbaar verhaal is. Satan is een histori-

hem uit over die discussie of die vraag. Het 
was een artikel dat hij al gepubliceerd had, 
of in de toekomst nog eens zou publiceren, 
dat zou met dit artikel ook het geval kunnen 
zijn. Als kenner van de Reformatie heeft dr. 
A. de Reuver zich ook beziggehouden met
de zgn. drie stukken van de Heidelberger.
Ik heb aan hem niet om toestemming ge-
vraagd om dit artikel te mogen publiceren
maar hem kennende zou hij instemmend
hebben geantwoord. Onderstaand het arti-
kel van hem over deze materie, wat mij be-
treft mooi verwoord en inzicht gevend. 

‘Geloven in drievoud: ellende, verlossing 
en dankbaarheid. Het is een drietal dat zijn 
eenheid vindt in het drievoudige ambt van 
de ene Christus, Die als Profeet ons eerlijk 
maakt voor God, als Priester ons met Zijn 
gerechtigheid bekleedt en als Koning ons 
regeert en heiligt. Zoals de ambten van 
Christus wel te onderscheiden, maar niet 
te scheiden zijn, zo dient men ook de drie 
onderscheiden stukken niet van elkaar te 
scheiden. In het ene geloof vallen zij ons te 
beurt door het Woord en de Geest van de 
ene Christus. Naar mijn besef werpt deze 
reformatorische benadering verhelderend 
licht op de zogeheten ‘toeleidende weg’. 
Indien men met de term ‘toeleidende weg’ 
wil aangeven dat de ontdekking van de 
zonde de voorrang heeft boven de bedek-
king ervan, valt naar reformatorisch criteri-
um, zoals ons is gebleken, met de strekking 
voluit in stemmen. Het lijkt me evenwel 
niet in de geest van de reformatoren en 
evenmin in de lijn van Kohlbrugge, te stel-
len dat de zondekennis conditioneel moet 
voorafgaan aan de ontmoeting met Chris-
tus als zodanig. Deze ontmoeting zelf kent 
geen enkele voorwaarde, leder mag tot 

Hem naderen zoals hij is. En zoals men is, 
wordt men ontvangen. Nicodemus kwam 
zo eigenwijs als hij was. Zacheüs zo nieuws-
gierig als hij was. De Kananese zo heidens 
als zij was. Dat hier de verborgen trekkracht 
van de Geest achter schuilde, doet aan deze 
overweging niets af. Over wat verborgen is, 
moet men niet speculeren. Jezus ontving 
hen, hoe onboetvaardig ze ook waren. 

De reden daarvan is dat heel de kwaliteit 
van onze komst tot Hem niet het minste ge-
wicht in de schaal legt. Dat Hij tot ons komt 
en Zich niet afwendt, maar ons de hand reikt, 
dat geeft de doorslag. Want de weegschaal 
is er een van volstrekte genade, waarbij 
absoluut niets van het onze in aanmerking 
komt. Jezus ontving zondaren niet vanwege 
hun eigen kwaliteiten, maar bij gebrek aan 
elke kwaliteit, ook die van berouw. Ech-
ter, ieder die met Hem in aanraking kwam, 
stelde Hij heilzaam onder kritiek. Nu eens 
onverhoeds, zoals in Nicodemus’ geval, dan 
weer gaandeweg, zoals in het gesprek met 
de vrouw uit Samaria. Maar altijd eerlijk, 
overtuigend, en vooral genezend.

Even onvoorwaardelijk gaat het ook in de 
apostolische prediking toe. Ze confronteert 
de hoorders met Christus, Die in Zijn evan-
gelie gekleed hen nodigend nabijkomt. 
Niemand wordt eerst gecontroleerd en nie-
mand bij voorbaat verdreven. Discriminatie 
is niet aan de orde. Maar evenzeer geldt 
dat ook niemand de kritiek van de ontdek-
king bespaard blijft. Christus treft de mens 
aan waar en zoals die zich bevindt, om hem 
vervolgens door Woord en Geest te leiden 
tot het geheim van Zijn borgwerk. Er ligt dus 
geen voorbereidende voorwaarde tussen 
een zondaar en de ontmoeting met Christus.  
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de macht was gekomen. Hij heeft namelijk 
zijn zieke werkgever, de koning van Syrie, 
Hadadezer [Benhadad] gedood. Hazaël 
heeft 37 jaar geregeerd. (ca. 842 v.Chr. - 
805 v.Chr.) In deze regeringsperiode heeft 
hij oorlogen gevoerd o.a. tegen koning Jo-
ram van Israël en koning Ahazia van Juda. 
Nadat hij deze koningen en hun legers had 
verslagen bij Ramot-Gilead, maakte hij zich 
meester van Israëlitisch grondgebied aan 
de overzijde van de Jordaan en wilde hij 
Jeruzalem innemen. Maar dit werd door 
Koning Joas van Juda afgekocht met schat-
ten uit het paleis en de tempel. Na deze ge-
schiedenis verdwijnt Hazaël uit de Bijbelse 
geschiedenis. Waarom moest Hazaël ge-
zalfd worden tot koning? Houdt het geen 
verband met de goddeloosheid en het 
morele verval dat er in Israël was? Door de 
hand van Hazaël strafte de Heere Zijn volk 
Israël voor het dienen van de afgoden.    

De tweede die Elia moest gaan zalven was 
Jehu, hij moet koning over Israël worden. 
De reden waarom hij tot koning werd ge-
zalfd, heeft ook te maken met het godde-
loze bewind van Achab en Izebel. In 2 Kron. 
22 vs. 7 wordt verteld dat Jehu gezalfd 
werd ‘om het huis van Achab uit te roeien.’ 
Jehu trok van Ramoth-Gilead op, waar hij 
aan het hoofd van een groot leger stond, 
naar Jizreël, om het hele geslacht van 
Achab uit te roeien, maar dat niet alleen. 
De kroniekenschrijver vertelt het ons: ‘Zo 
geschiedde het, toen Jehu het oordeel uit-
voerde tegen het huis van Achab, dat hij de 
vorsten van Juda en de zonen van de broers 
van Aházia, die Aházia dienden, vond, en 
die doodde.’ Het is een aangrijpend straf-
gericht tegen de vorsten van Israël en Juda. 
Nadat hij dit gedaan had, verwoestte hij de 

Baälstempel te Samaria en liet alle overge-
bleven Baäl-priesters doden. Jehu was niet 
consequent in het bestrijden van de afgo-
derij want hij liet de kalverendienst te Dan 
en Bethel intact.   

De derde die Elia moet gaan zalven was Eli-
sa de zoon van Safat in Abel-Mehola. Deze 
roeping tot profeet werd voor Elisa duide-
lijk toen hij de mantel van Elia omgelegd 
kreeg. We lezen dat Elisa diverse wonderen 
heeft verricht. De wonderen en tekenen 
van de profeet Elisa wijzen naar het werk 
van de Heere Jezus. De HEERE gaf Elisa een 
lang en gezegend leven, hoewel hij leefde 
in een tijd waarin het oordeel zwaar was 
voor Israël omdat het van de HEERE was af-
geweken en de afgoden diende. Maar Elisa 
liet door zijn wonderen en tekenen ook 
zien dat er zegen te verwachten is als je de 
HEERE dient en Hem navolgt. 

Deze drie gezalfden moeten het oordeel 
voltrekken over hen die Israël hebben aan-
gezet tot afgoderij. ‘En het zal gebeuren 
dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van 
Hazaël ontkomt, en Elisa zal doden wie aan 
het zwaard van Jehu ontkomt.’ Niemand van 
hen zal zijn straf ontlopen. De afgodendienst 
zal het verliezen want het verbreken van het 
verbond, door overspel te plegen met de af-
goden, zal niet zonder gevolgen blijven. Lees 
ook Deut. 28 en 29. Hoewel we geen ant-
woord krijgen op al de vragen die deze ge-
schiedenissen oproepen ligt er voor ons wel 
een les in. Want: Wie God verlaat, heeft smart 
op smart te vrezen; Maar wie op Hem ver-
trouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met 
Zijn weldadigheên. [uit Ps. 32 vs. 5, berijmd] 

Een hartelijk groet, fam. ds. W. Schinkelshoek

sche figuur die niet minder een bedreiging 
vormt voor de Korinthiërs dan hij voor Eva 
was. Het gevolg hiervan is dat Eva niet min-
der een historische persoon is geweest dan 
de Korinthiërs historische mensen zijn. Pau-
lus’ waarschuwing in deze tekst geeft aan 
dat Eva een volledig historisch en bestaand 
mens is geweest.

7. 1 Timotheüs 2:13 en 14
‘Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En
Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, 
verleid zijnde, is in overtreding geweest.’ 

Paulus spreekt expliciet over Adam en Eva 
in 1 Timotheüs 2:11-14. In dit hoofdstuk 
geeft Paulus de gemeente instructies over 
de openbare eredienst. In de loop van deze 
instructies doet Paulus ook uitspraken die 
details uit Genesis 2-3 behandelen als een 
betrouwbaar gegeven en dat ze geen fabel 
of mythe zijn. Daarmee Paulus behandelt de 
geschiedenis van Genesis 1-3 als een volle-
dig oprecht en historische gebeurtenis. Voor 
hem zijn Adam en Eva door God geschapen 
en is het bedrog van Eva een gebeurtenis die 
werkelijk heeft plaatsgevonden. In 1 Timo-
theüs 2:13-14 legt Paulus de nadruk erop 
dat Adam en Eva de eerste man en vrouw 
zijn geweest en als zodanig de voorouders 
zijn van ieder menselijk schepsel.

8. Judas: 14
In het midden van zijn betoog over valse le-
raren die de gemeenten bedreigen waar-
van de lezers van Judas deel uitmaken, her-
innert Judas zijn lezers er ook aan dat deze
dwaalleraars de zorg waren van eerdere
profetie. Judas schrijft dan ‘Enoch, de zeven-
de van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet,
de Heere is gekomen met Zijn vele duizen-

den heiligen;” (Judas: 14) Met de woorden 
zegt Judas dat ‘Henoch’ een afstammeling 
van Adam was, en wel heel specifiek de 
zevende generatie van Adam. Voor Judas 
was Henoch een bestaand mens geweest, 
die profetieën heeft uitsproken die hij in vs. 
14-15 herhaald. Het feit dat Henoch wordt
gezien als ‘de zevende na Adam’ laat niet
alleen zien dat Henoch werkelijk heeft be-
staan, maar dan ook Adam. 

Over Hazaël, Jehu en Elisa 
De HEERE zei tegen hem [Elia]: Ga heen, keer 
terug op uw weg, naar de woestijn van Da-
mascus. Wanneer u [daar] komt, moet u Haza-
el zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, 
de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Isra-
el. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mehola, 
moet u tot profeet zalven in uw plaats. 

In de preken over Elia zijn bovenstaande tek-
sten uit 1 Koningen 19 vs. 15 en 16, niet echt 
aan de orde geweest. Daarom hier op ver-
zoek een korte toelichting. Nadat de HEERE 
heeft gesproken door een ‘smal still voice’ 
in de indrukwekkende stilte op Horeb, gaat 
Hij niet meer met Elia in discussie. Ondanks 
dat Elia weer hetzelfde probleem naar vo-
ren brengt. De HEERE geeft hem een nieuwe 
opdracht, want de taak van Elia is nog niet 
afgelopen. Wat moet Elia gaan doen? Hij 
moet van de Horeb naar de woestijn van Da-
mascus gaan in de richting van het Noorden. 
Volgens uitleggers kwam deze weg via de 
woestijn van Syrië uit in Damascus.  

De opdracht was dat Elia drie mensen moet 
gaan zalven. De eerste was Hazaël. Wie is 
Hazaël? We lezen in de Bijbel voor het eerst 
in 1 Koningen 19 over Hazaël. We weten uit 
2 Koningen dat hij op wrede manier aan 
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Van de Kerkenraad

Pastoraat

Verkiezing voor het ambt van diaken
Met het oog op de komende verkiezing 
voor het ambt van diaken heeft de kerken-
raad in haar vergadering op 19 oktober jl. 
het volgende dubbeltal (in alfabetische 
volgorde) samengesteld.

Vacature van diaken K. Slotegraaf:
•  Dhr. J.H. van den Brink, Jan Th. Tooro-

plaan 76 in Ede
•  Dhr. C.N. Schipper, Corversbos 31 in Ede

Alle belijdende lidmaten van de gemeente 
worden hartelijk uitgenodigd om aanwe-
zig te zijn bij de stemmingsvergadering 
en hun stem uit te brengen. Deze stem-
mingsvergadering zal gehouden worden 
op woensdagavond 2 november, om 21.15 
uur in de Zuiderkerk, aansluitend aan de 
avonddienst op dankdag.

Aandachtspunten dit seizoen
We hebben als kerkenraad een aantal za-
ken bekeken die de komende tijd nadere 
aandacht vragen. De komende periode 
gaan we tijd en ruimte besteden om deze 
zaken beter te kunnen doordenken. 

Jongeren
Ouders en kinderen hebben het al gemerkt 
dat we graag in gesprek wilden over de ca-
techisatie. Wat is nodig en hoe geven we 
daar handen en voeten aan? Voldoet de 
huidige opzet aan wat nodig is?  Tegelijk 
beseffen we dat de catechese elementen 
bevat die onopgeefbaar zijn. 

Ook de binding met onze jongeren staat op 

de agenda. Weten zij zich met de gemeente 
verbonden en hebben zij ook verbinding 
met elkaar?  In een christelijke gemeente 
wordt primair het Woord des Levens verkon-
digd, maar er is ook een sociaal component. 
Je vormt namelijk met elkaar de gemeente. 
Dat vraagt van ons allemaal inzet, betrok-
kenheid en verbinding maken met elkaar. 
Over dat verbindingsproces willen we in alle 
openheid met onze jongeren spreken.

Hart en hoofd
In de gemeente kennen we behoorlijk 
veel gemeentelijke activiteiten, vaak ac-
tiviteiten die bedoeld zijn om kennis over 
te brengen (het hoofd). Dat is goed en 
noodzakelijk maar tegelijk dienen we het 
geestelijke gesprek en de ontmoeting met 
elkaar op dat niveau niet uit het oog te ver-
liezen (het hart). Een goede balans tussen 
hart en hoofd is nodig, maar hoe geven we 
daar vorm en inhoud aan? 

Het Woord centraal
Het centrale aandachtspunt is dat we bij al-
les wat we doen en bedenken, beseffen dat 
het in de christelijke gemeente draait om 
het Woord, want het is het Woord dat “geest 
en leven” geeft. (Psalm 119:25 berijmd). In 
dat Woord ontmoeten we onze Heere Jezus 
Christus waarin Hij tot ons komt, omkleed 
met Zijn beloften en nodigt Hij om Hem te 
volgen. Daarom is het Woord uiterst be-
langrijk in alles wat we doen dit seizoen.

Begrijpelijke taal
‘Verstaat gij ook hetgeen gij leest?’ Dat is een 
vraag van wezenlijk belang! En dat heeft 

met taal te maken. Als we een boek lezen 
met veel moeilijke woorden of onbegrijpe-
lijke zinnen zullen velen van ons het boek 
wegleggen. Het is belangrijk dat we in be-
grijpelijke taal met en tot elkaar spreken an-
ders verstaan we elkaar niet. Aan de andere 
kant mag ons kerkelijk taalgebruik ook iets 
plechtigs en verhevens hebben. Als kerken-
raad begrijpen we heel goed dat dit een 
spannend en gevoelig onderwerp is, omdat 
het zaken raakt die principieel zijn of als zo-
danig worden ervaren, of onze gewoonten 
en tradities raken.

Dit seizoen willen we ons als kerkenraad 
o.a. met deze belangrijke zaken bezighou-

den en verder doordenken hoe dit moge-
lijk vorm te geven in de gemeente. Hierbij 
realiseren we ons dat het een geestelijk 
werk is en dat we geroepen worden ons 
niet blind te staren op de zichtbare dingen. 
Niet in ons eigen hart, maar ook niet in de 
kerk. We behoren verder te kijken: wat is 
er ten diepste aan de hand en wat vraagt 
dat van ons als kerkenraad en gemeente 
in deze turbulente tijden? Mogelijk zijn 
we bij tijd en wijle vertwijfeld en moede-
loos, maar toch niet zonder hoop! Omdat 
de Heere genadig is. Dat wij dan door Zijn 
genade wandelen door geloof en niet door 
aanschouwen. Om door het geloof op Hem 
te zien, de Koning van de Kerk. 

    "Het is beter je leven te verliezen dan het te verspillen."  John Piper
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Uit de gemeente

Roosters en Data

lem & Lydia een kaartje sturen? Op zondag 
6 november staat er weer een doos bij de 
uitgang waar u deze in kunt doen. Dan 
zorgen wij ervoor dat hij meegaat in het 
pakket! Afgeven kan ook bij familie Brand 

op Binnenhof 18, graag vóór 6 november. 
Ook met de komende kerstdagen en jaar-
wisseling in aantocht is een bemoedigend 
kaartje vanuit Nederland fijn. Alvast heel 
hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

2 november Ambtsdragerverkiezing
4 november Stamppottenbuffet
4 november JV -16
5 november Gebedskring
7 november Uitgifte collectemunten
7 november (Belijdenis)catechisatie
9 november Ouderenmiddag
10 november Lidmatenkring
11 november JV +16
13 november Koffie drinken na de morgendienst
14 november (Belijdenis)catechisatie
15/16 november Vrouwenvereniging
16 november Kinderclub
17 november Gemeenteavond
18 november JV -16
19 november Gebedskring
19 november Klusmorgen
21 november (Belijdenis)catechisatie
23 november Vrijwilligersavond
24 november Jongvolwassenkring
25 november JV +16
28 november (Belijdenis)catechisatie
29/30 november Vrouwenvereniging
1 december Bezinningsavond Heilig Avondmaal
2 december JV -16
3 december Gebedskring

Oppasrooster 
2 november Maartje van de Kamp, Jeannette van der Vliet
Dankdag Jorieke Bazen, Charlotte Pluimers

1110



Diaconie

6 november Elise van Duijn, Leanne Multem 
Judith Aalbers, Ellen van der Vliet

13 november Henriëtte Adam, Lydia van den Bosch 
Hadassa Adam, Sarah Pluimers 

20 november Marianne Donkersteeg, Suzanne van Harten
Lisanne Bakker, Celine Budding, Hanne van der Vliet

27 november Annette Aalbers, Herwina Lam
Rebecca Adam, Eloïse van der Sluijs, Geanne Visser 

Kerkautorooster 
2 november Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52 
Dankdag Bennekom/Wageningen: fam. Slotegraaf  0318 41 34 83 

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

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

20 november Ede: mevr. Oudijn 0613 49 37 65 
Bennekom/Wageningen: mevr. van Bodegraven  0318 41 75 07

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

Opbrengst collecten september
Zondag 4-9 MAF, fam. De Bruijn (incl. offerblok HA) 
Zondag 11-9 FNGP 
Zondag 18-9 Kliniek Hidi 
Zondag 25-9

Per bank ontvingen we in september aanvullend nog de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
MAF, familie de Bruijn 
FNGP
Kliniek Hidi

Per bank zijn verder nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming
Noodhulp Oekraïne
Diaconaal gastenhuis de Oase 

Collectebestemmingen
Op zondag 6 november, de Zondag van het 
Leven voorafgaand aan de Week van het Le-
ven, is de diaconale collecte bestemd voor 
de NPV. In de Week van het Leven wordt 
een week lang stil gestaan bij en aandacht 
gevraagd voor de bescherming van het on-
geboren leven. De NPV (www.npvzorg.nl) 
is een van de organisaties die zich hier met 
name mee bezig houdt. Kijk ook eens op 
www.weekvanhetleven.nl. 

Op zondag 13 november houden we na-
jaarszendingscollecte voor het zendings-
werk dat vanuit de Hersteld Hervormde 
Kerk (ZHHK) wordt gedaan in Malawi en 
Suriname. Meer informatie hierover: zie 
‘Zending/Evangelisatie’.

De diaconale collecte van 20 november is be-
stemd voor het landelijk jeugdwerk vanuit de 
HHJO. Het winterseizoen 2022-2023 is weer 
volop aan de gang. Het motto van de HHJO 
is ‘Verbonden aan het Woord’. Vanuit de ver-
bondenheid aan het Woord gaan de jeugd-
werkadviseurs de gemeenten in en geven ze 
toerusting aan ouders, leidinggevenden en 
ambtsdragers. Om zo samen het Woord van 
God door te geven aan onze kinderen en jon-

geren. Dit met het verlangen dat ze de Heere 
(meer) leren kennen. De HHJO heeft ook dit 
jaar weer nieuw Bijbelstudiemateriaal ont-
wikkeld om zo een schakel te zijn tussen het 
Woord en onze kinderen en jongeren. Daar-
naast staan er weer een aantal activiteiten 
op de agenda. De Ontmoetingsdag 23+ en 
de Bijbelstudieconferentie 18+ hebben al 
plaatsgevonden. Bidt u mee of de Heere Zijn 
rijke zegen verbindt aan het werk? Dan al-
leen kunnen we grote dingen verwachten! 
Naast gebed vragen we u ook om financiële 
steun om dit werk mogelijk te maken.

Diaconale collecten op de andere zondagen 
die geen specifiek doel hebben, worden ge-
bruikt om (financiële) hulp te verlenen aan 
mensen in (diaconale) nood. Wat mooi dat 
we als gemeente en diaconie een helpende 
hand kunnen bieden, als broeders en zus-
ters aan elkaar, en buiten de gemeente. Als 
u weet van nood van uw naaste of van uzelf, 
aarzel niet om contact op te nemen met een 
(wijk)diaken, Wij helpen u graag verder, ook 
met het kijken naar de juiste oplossing.

Alle collecten van harte aanbevolen. Laten 
we met een dankbaar hart geven voor God 
en onze naaste!
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Kerkvoogdij

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

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

Dankdag 2022: Inzameling Voedselbank 
in onze gemeente
Dankdag: traditioneel de dag waarop we 
als gemeente bijeenkomen om de Heere te 
danken voor Zijn trouwe zorg over ons le-
ven. Het is de gewoonte dat er op dankdag 
geen diaconale collecte wordt gehouden, 
maar ditmaal willen we dat wel doen, zij 
het dan op een andere manier: vanuit de 
Voedselbank Ede kregen we het signaal dat 
er een duidelijke toename is van het aantal 
mensen dat gebruik maakt van de Voedsel-
bank. Tegelijk krijgt de Voedselbank minder 
voedsel aangeboden van supermarkten. 
Daarom komt de Voedselbank naar de ker-
ken in Ede toe met de vraag of we voedsel 
willen inzamelen. Als diaconie willen we 
daaraan meedoen op Dankdag, 2 novem-
ber. Op die dag staan er kratten in de hal van 
de kerk, waarin u etenswaren voor de Voed-
selbank achter kunt laten. De producten die 
men het beste kan gebruiken zijn conserven 
in pot of blik, rijst met kruidenmix, koffie en 
koffiepads. Daarnaast houdbare melk, we-
reldgerechten maar verder ook alle houd-
bare producten. Bij voorkeur geen koek, 
snoep of chips. Laten we ook op deze ma-
nier geven aan onze naaste in nood!

Financiële bijdrage psychosociale hulp
Eerder dit jaar schreven we dat gemeente-
leden die gebruik maken van psychosociale 
hulp bij De Vluchtheuvel contact op kunnen 
nemen met de diaconie, om in aanmerking 
te komen voor een aangepast tarief. Als 
diaconie hebben we besloten dat we een 
eventuele financiële tegemoetkoming – na 
overleg - ook willen bieden wanneer ge-
bruik gemaakt wordt van andere hulpver-
leningsinstanties, voor zover deze kosten 
niet door de verzekering worden gedekt. 

Neemt u contact op met de diaconie, en we 
kijken samen hoe we kunnen helpen.

Buurtgezinnen
Buurtgezinnen is een organisatie die er-
voor zorgt dat ouders weer op adem kun-
nen komen en kinderen zich positief kun-
nen blijven ontwikkelen. Buurtgezinnen 
is er voor alle gezinnen die, om wat voor 
reden dan ook, behoefte hebben aan wat 
ondersteuning bij de opvoeding. 

Hoe werkt het? Gezinnen die overbelast zijn 
(vraaggezinnen) worden gekoppeld aan 
gezinnen in de buurt die ondersteuning wil-
len geven (steungezinnen). Steunouders 
zijn ervaren ouders met een groot hart die 
graag wat willen doen voor een ander gezin 
op een hele praktische, alledaagse manier. 

Als coördinator Buurtgezinnen in Wage-
ningen ben ik altijd op zoek naar nieuwe 
steunouders, opa’s en oma’s. Het lijkt mij 
erg mooi als er veel christengezinnen of 
-ouders beschikbaar zijn om kinderen op
te vangen op deze laagdrempelige manier.
Interesse of meer info? Je kunt contact op-
nemen met Nanneke Keuter, coördinator
voor Buurtgezinnen.nl in Wageningen,
Bennekom en Ede Zuid: nanneke@buurt-
gezinnen.nl of 06-14134581.
https://www.youtube.com/watch?time_con
tinue=6&v=fNSRlRuJkJs&feature=emb_logo

Opbrengst collecten september
Zondag 4-9 Commissie Opleiding en Vorming 
Zondag 4-9 Kerk en pastorie 
Zondag 11-9
Zondag 11-9 Kerk en pastorie 
Maandag 12-9 Trouwdienst 
Zondag 18-9
Zondag 18-9 Kerk en pastorie 
Zondag 25-9
Zondag 25-9 Kerk en pastorie 

Per bank ontvingen we in september aanvullend nog de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Kerk en pastorie 
Commissie Opleiding en Vorming 

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in september € 50,00 opgebracht. Deze opbrengst komt voor de helft 
ten goede van Wycliffe (familie Karels), en voor de helft ten goede van MAF (familie De Bruijn).

Oude metalen
In september ontvingen we € 280,80 voor oude metalen.

Uitgifte collectemunten
Voor de maanden november en december staat de muntenuitgifte gepland op maan-
dag 7 november en woensdag 7 december. Op deze avonden kunt u van 19.30 uur tot 
21.30 uur collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één 
van de kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl. 
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Verenigingen en Kringen

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 
19 november. We beginnen om 9.00 uur 
en ronden af om ongeveer 12.00 uur. Wel-
kom! Voor vragen kunt u bellen naar Ar-
nold 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, Ben-
nekom, Wageningen e.o. Ook voor giften 
en legaten t.b.v. de kerkvoogdij kunt u 
gebruik maken van dit rekeningnummer.   

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

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

Begroting kerkvoogdij 2023
Onderstaand treft u de begroting van onze gemeente aan voor DV 2023, zoals die recent 
door de kerkvoogdij en kerkenraad is vastgesteld.
Door de hoge inflatie, de stijgende rente en geplande onderhoudswerkzaamheden aan 
de pastorie voorzien we een flinke toename van onze kosten. De opbrengsten blijven 
daarbij achter. We voorzien dan ook opnieuw een flink tekort. We willen u ertoe oproe-
pen om naar draagkracht financieel bij te (blijven) dragen. 

Voor een goede interpretatie van de cijfers is het nodig te weten dat de kolom ‘Begro-
ting 2022’ de oorspronkelijke begroting over 2022 bevat, zoals die circa een jaar gele-
den werd vastgesteld. Zoals recent gemeld bij het verschijnen van de halfjaarcijfers over 
2022, blijven de inkomsten tot heden nog wat achter bij deze begroting.

Mocht de begroting of de bovenstaande toelichting aanleiding geven voor vragen, aar-
zel dan niet om contact op te nemen met de penningmeester van de kerkvoogdij.

Kinderclub
Beste allemaal,
Het was erg gezellig met jullie allemaal, 
afgelopen clubmiddag. Wat fijn dat er zo-
veel kinderen komen. Het ging deze mid-
dag over de ezel. Een ezel is soms koppig 
en eigenwijs. Is dat voor jou herkenbaar? 
Denk nog maar eens terug aan de les die 
in het Bijbelgedeelte over Bileam zit. 
De volgende clubmiddag is op woensdag 
16 november en begint om 14.00 uur. Dan 
gaat het over de leeuw.

We hopen jullie allemaal weer te zien. Van 
harte welkom!

Groetjes van de meesters en jufs.

Ouderenmiddag
Op woensdag 9 november komen we als 
ouderen van de gemeente weer samen. 
Deze middag zal de heer C. Osseweijer uit 
Gorkum ons iets laten zien en vertellen 
over de watersnoodramp van 1953. Deze 
ramp is op de Veluwe niet zo voelbaar 
geweest maar in Zeeland en op de Zuid-
Hollandse eilanden heeft hij diepe sporen 
in levens van mensen nagelaten. Tijdens 

mijn periode in Middelharnis heb ik daar 
bij de ontmoeting met ouderen diep insnij-
dende verhalen van gehoord. Verhalen dat 
kinderen of ouders voor hun ogen waren 
verdronken of dat zij dagenlang op een zol-
der moesten verblijven, zonder dekens en 
eten. We beginnen om 14.30 uur. Welkom!  

Lidmatenkring
Donderdagavond 10 november om 19.30 
uur is er lidmatenkring. We vervolgen onze 
reis door de 1e brief van Johannes. We gaan 
nadenken over de verzen 1 Joh. 2 vs. 12 t/m 
27. Allen hartelijk welkom!

Jongvolwassenkring
We zijn vorig seizoen begonnen met het 
boekje ‘Daarom ga ik naar de kerk’ van ds. 
A.A.F. van de Weg, de pastor van de Her-
steld Hervormde Victorkerk in Apeldoorn. 
We hebben inmiddels de eerste vier hoofd-
stukken van het boekje met elkaar gelezen 
en besproken. Op 24 november willen we 
hoofdstuk 5 ‘Van individu naar gemeen-
schap’ met elkaar lezen en bespreken. Als 
je komt schaf dan het boekje aan. We be-
ginnen om 19.30 uur!  
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Zending en Evangelisatie

•  Dinsdagochtend 15 november. Inloop
9.15 uur, start 9.30 uur.

•  Woensdagavond 16 november. Inloop
19.30 uur, start 19.45 uur. 

•  We behandelen Bijbelstudie 5, Genesis
2: 4-17 en Openbaring 2: 1-7. 

•  Dinsdagochtend 29 november. Inloop
9.15 uur, start 9.30 uur.

•  Woensdagavond 30 november. Inloop
19.30 uur, start 19.45 uur. 

•  We behandelen   Bijbelstudie 6, Open-
baring 2: 8-11.

JV Ichthus
Ha JV-ers,
Als jullie dit lezen zit de eerste activiteiten-
avond er weer op en is de herfstvakantie 
ook ten einde. Dat betekent weer vol aan 
de bak met jullie studie.

Wat hebben we een leuke avond ge-
had! We zijn met een grote groep (31 
personen) wezen bowlen in Barneveld. 
Enthousiasme, meedoen en er zijn, was 
belangrijker dan winnen. Ondanks dat 
werden er scores bijgehouden en mogen 
we jullie deze niet onthouden. Johan Pe-
ter en Lisa waren bij de +16 de winnaars. 
Rens en Liselotte staken er bij de -16 bo-
venuit. We kregen van het bowlingcen-
trum nog een compliment voor de leuke 
groep jongeren waar we mee op pad wa-
ren.

Voor de komende JV-avonden staan er nog 
veel zinvolle en leuke (actieve) invullingen 
op het programma. Houd daarom de app 
in de gaten voor wat we die avonden gaan 
doen.

In november staan de volgende avonden 
op de planning:
•  4 nov.:   JV -16 (aansluitend aan stamp-

pottenbuffet)
• 11 nov.: JV +16
• 18 nov.: JV -16
•  25 nov.: JV +16 (optioneel 26 nov., +16

Jongerendag in CHE)
Hartelijke groet van Arja, Gerben, Gerhard, 

Tjeerd en Henry.

Vrouwenvereniging
Lieve zusters! Beginnend aan de eerste 
zin, ligt nog open hoe dit stukje eruit komt 
te zien. Naast de benodigde informatie 
(volgende bijeenkomst, welke hoofdstuk 
behandelen we) zijn we ook graag bereid 
nog wat te schrijven over wat we horen in 
de ‘wandelgangen’! 

Enkele opmerkingen: ‘T’is ongelooflijk, ik 
heb tegen mijn familie gezegd dat ik naar 
de  vrouwenvereniging  ben geweest! Dat 
is toch heel wat voor mij he!’ Of: ‘Ik ben lid 
van de vrouwenvereniging, ik kreeg echt 
reacties van, ga je daar breien ofzo?’ 

Deze opmerkingen doen mij om meerdere 
redenen glimlachen. Het gaat natuurlijk 
niet om ‘hoe wordt iets benoemd’, en wel-
ke lading geven we hieraan? We weten on-
derwijl hoe onze bijeenkomsten ingevuld 
worden, en dat we het goed hebben met 
elkaar. 

Laatste keren zijn er nieuwe gezichten 
bij, erg leuk! We hopen dat jullie het fijn 
vinden; Zijn zegen ervaren in het samen-
zijn en de Bijbelstudie! We hebben een 
groepsapp aangemaakt, om ook dingen 
met elkaar te delen en het contact met el-
kaar laagdrempelig te maken. Ben je niet 
in de gelegenheid om te komen, maar wil 
je wel in de appgroep? Contact mij dan 
(Henriette 06-18390280)

En nu de benodigde informatie, wat betreft 
de volgende bijeenkomsten: 

"We waren niet bedoeld om iemand te zijn - we waren bedoeld om Iemand te kennen" 

- John Piper

Aankondiging najaarszendingscollecte 
2022
Vorming en toerusting
In de meeste gemeenten zal het nieuwe 
kerkelijke seizoen inmiddels alweer in 
volle gang zijn, met catechisatie, bijbel-
kringen, huisbezoeken, kinderwerk… Wat 
een zegen dat er zoveel gedaan wordt 
om jonge en volwassen gemeenteleden 
steeds weer bij het Woord en het werk van 
God te brengen, om eenieder steeds weer 
te wijzen op de enige Naam die onder de 
hemel gegeven is, Christus Jezus.

Ook in Malawi en Suriname wordt veel tijd 
en energie gestoken in vorming en toerus-
ting van de gemeenteleden. In Malawi is bij-
voorbeeld, onder leiding van mevrouw van 
der Bas, een alfabetiseringscursus voor pre-
dikantsvrouwen opgezet, zodat zijzelf straks 
ook de Bijbel kunnen lezen. Kinderen ont-
vangen een eenvoudige catechismus om zo 
meer te leren begrijpen van wat God zegt. En 
stap voor stap wordt de Bijbelverklaring van 
Matthew Henry vertaald in het Chichewa.

In Suriname werkt Marijke van der Plaat sa-
men met pastor Serge Andre in Powakka en 
Philipusdorp. Naast de zondagse diensten 

organiseren ze kinder- en jongerenclubs. 
Er liggen plannen om het werk onder de 
Arowakken – oorspronkelijke bewoners 
van Suriname – uit te breiden door middel 
van jaarlijkse toerustingsconferenties voor 
voorgangers.

Zoals u ziet: veel werk wordt verricht. Wilt u 
bidden om zegen en vrucht? Want niet onze 
inspanning, maar de kracht van de Heilige 
Geest maakt het grote verschil!

Uw steun
Wilt u het zendingswerk ook ondersteu-
nen? Geef dan een bijdrage aan de na-
jaarszendingscollecte. De opbrengst van 
deze collecte is bestemd voor het werk in 
Suriname en Malawi. Voor meer informatie 
over de werkzaamheden van de ZHHK op 
beide zendingsvelden, zie www.zhhk.nl. 
U kunt ons ook steunen door een gift over 
te maken (IBAN: NL61 RABO 0113 2182 30, 
t.n.v. Zending Hersteld Hervormde Kerk te
Veenendaal). We bedanken u alvast harte-
lijk voor uw bijdrage!

Ds. C.J.P. van der Bas komt terug uit Malawi
Ds. C.J.P. van der Bas, uitgezonden door de 
Hersteld Hervormde Kerk, komt terug uit 
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Malawi. Vanaf 2007 steunt ZHHK de Refor-
med Presbyterian Church (RPC), een jonge 
gereformeerde kerk in Malawi die gesticht 
is als gevolg van zendingswerk door de 
Free Presbyterian Church of Scotland. Ds. 
R.J. Oomen, toen al betrokken bij de ge-
meenten van de RPC, werd de eerste zen-
deling die door ZHHK is uitgezonden. Hij 
bleef werkzaam in Malawi tot zijn emeri-
taat in 2017. In 2011 werd ds. K. Klopstra 
uitgezonden als zendingspredikant met 
als speciale taak het werk op de Bijbel-
school gestalte te geven. In 2017 werd 
hij opgevolgd door ds. C.J.P. van der Bas. 
De laatste jaren is veel gesproken over 
geleidelijke verzelfstandiging van de 
RPC. In dat kader werd van 2017 – 2020 
dhr. E. Ju als vrijwilliger uitgezonden, om 
de kerk te adviseren op organisatorisch 
en financieel gebied. In 2021 is een zgn. 
‘memorandum of understanding’ afge-
sloten met de RPC, waarin de doelstel-
ling verwoord is om de verzelfstandiging 
de komende jaren plaats te laten vinden. 
Tijdens het laatste werkbezoek, in septem-
ber 2022, is daarover doorgesproken. Door 
het synodebestuur van de RPC is opgemerkt 
dat het, in het kader van deze verzelfstan-
diging, beter is als ds. van der Bas zijn werk-
zaamheden in Malawi gaat beëindigen. 
Vervolgens heeft ds. van der Bas, in samen-
spraak met de commissie zending, beslo-
ten terug te keren naar Nederland. Bij dit 
besluit heeft voor hem meegewogen dat 
de samenwerking tussen hem en het syno-
debestuur van de RPC van beide kanten als 
moeizaam ervaren wordt. De komende tijd 
zal hij zijn werkzaamheden aan lokale wer-
kers overdragen. In gezamenlijk overleg 
wordt nog vastgesteld welk moment van 
terugkeer verantwoord is voor een goede 

overdracht en voortgang van het werk. 
De commissie zending is dankbaar voor het 
vele werk dat ds. van der Bas heeft mogen 
verrichten. Zij hoopt van harte dat de zen-
dingspredikant in de toekomst vanuit Ne-
derland verbonden blijft met het werk in 
Malawi en bidt dat de Heere zijn weg zal 
leiden en hem tot zegen stelt op de plaats 
die Hij voor hem bestemd heeft. 
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Puzzelhoekje

Op  vrijdagavond 4 november  bent u van 
harte welkom bij ons ouderwetse maar 
oergezellige stampottenbuffet.

Het is al een hele poos geleden dat we met 
elkaar op deze manier bij elkaar konden 
komen. We hebben er weer veel zin in en 
hopelijk u en jij ook! Nog niet eerder bij 
een stamppottenbuffet in onze gemeente 
geweest? Zorg dan zeker dat je erbij bent! 

Activiteitencommissie

Er staat een inschrijfformulier op de 
web-site. In dit formulier kan ook 
worden aan-gegeven of u een stamppot 
wilt koken en of u rookworsten wilt 
bestellen. Zo kan de 
rookworstenvoorraad weer worden 
aan-gevuld. De prijzen voor de 
verschillende soorten worst zijn:

• Varken en kip: 3 voor € 8,- 
• Rund: 3 voor € 11,-

Ha jongens en meisjes,
Herinneren jullie je nog de preek over het 
visioen van Johannes? Het ging toen over 
de zeven kandelaren, de zeven sterren en 
de zeven gemeenten. En weten jullie nog 
hoe die zeven gemeenten heetten? In de 

puzzel van deze keer moet je van de letter-
grepen de zeven namen van die gemeen-
ten maken. Dat gaat jullie vast lukken! De 
kleurplaat is dit keer een kandelaar. Ik ben 
benieuwd hoe mooi jullie deze kunnen 
kleuren! Als je de puzzel hebt gemaakt of 

W ilt u  zel f s tan d ig w o n en
m et begeleidin g?  

De christelijke woonvorm Siloam in Ede heeft plaats voor
nieuwe bewoners. U kunt bij ons terecht als u door
psychische problemen niet volledig zelfstandig kunt wonen.

Wij vertellen u graag meer over wonen bij Siloam. 
Telefoon:088-892 01 40 
Mail: instroom.siloam@eleos.nl

w w w .bw si lo am .n l

de kleurplaat hebt gekleurd, mag je hem 
weer sturen naar puzzelhoekje@hhgede.

nl of naar Stakenberg 30 6718 DE Ede.
Groetjes, Debora
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Kleurplaat Verhaal

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

Hoofdstuk 1: De zieke baby 
(vervolg) 

“Ook mensen beter maken?”, vroeg Tekko, 
die gespannen had geluisterd.
“Dat weet ik niet”, zei Tani. “Ik kon niet al-
les horen. Maar ik hoorde wel, dat hij in een 
grote vogel kan kruipen en er mee gaan 
vliegen. Ja echt hoor! Wemale vertelde 
het zelf. Maar daar ging hij dan de mensen 
mee plagen, zei hij. En hij kan ook mensen, 
die heel ver weg wonen, horen en er mee 
praten. Maar onze oude wijze man zei, dat 
hij daar de boze geesten mee oproept om 
de mensen ziek te maken”. “Waarom jagen 
ze hem dan niet weg, als hij de mensen al-
leen maar kwaad doet?” vroeg Tekko. “Dat 
vroeg je vader ook al”, lachte Tani, “en onze 
tovenaar zei, dat hij het dorpshoofd beter 
had gemaakt. Die had een heel gemene 
geest in zijn buik”. “Dus hij maakt wél 
mensen beter?” “Ja, dat zal dan toch wel. 
Wemale vertelde er verder niets van. De 
tovenaar van dat dorp, niet de witte dus, 
kon het niet. Maar de witte tovenaar wel”. 
“Vertelde onze oude wijze man er verder 
echt niets over?” vroeg Tekko nog eens. 
“Nee, meer heb ik niet gehoord. Maar we 
moeten er niet over praten hoor, anders 
wordt Wemale erg boos, en ook de geesten 
zullen dan erg boos worden, zei hij tegen 
je vader.” De jongens stonden op en liepen 
aar het dorp terug. Tekko had veel om over 
na te denken.

Toen hij bij de hut kwam, merkte hij het 
al: Wemale, de medicijnman was er! Dikke 
rookwolken kwamen uit de deuropening 
en hij hoorde het klagend, rochelend en 
hoestend schreien van zijn zusje. Ook hoor-
de hij het gemompel van de oude wijze 
man, die de boze geesten weg moest ja-
gen. Stil hurkte hij naast de hut neer. Het 
bundeltje vis lag achteloos naast hem op 
de grond. Bij elke kreet van zijn zusje beet 
hij de tanden op elkaar. O, zou hij haar pijn 
doen, die oude tovenaar? Maar…stil… dat 
mocht hij niet denken. Het was immers 
goed voor haar! De boze geesten moesten 
toch verjaagd worden! Toen hoorde hij zijn 
zusje niet meer….

Stil bleef hij zitten. De rookwolken werden 
al minder. Eindelijk kwam Wemale uit de 
hut; in zijn hand had hij een mandje eieren 
en een paar kippen. Tekko zag hem weg-
wandelen. Even nog bleef hij zitten, toen 
kon hij het niet meer uithouden en kroop 
de hut binnen. Bij het vuurtje zaten zijn 
vader en moeder, heel stil. “Moeder”, zei 
hij zacht, “ik heb wat vis”. Schuw duwde 
hij haar de vissen in de handen. Er kwam 
beweging in de vrouw. Ze keek hem aan. 
“Dank je wel, jongen. Fijn hoor!” Tekko ging 
naar de hoek, waar zijn zusje lag. Wat stil 
lag ze daar! Haar oogjes waren dicht. Ver-
schrikt keek hij zijn moeder aan. Ze knikte 
hem toe. “Haar geest zal straks terugkeren, 
zei de oude wijze man”, zei ze zacht. Bang, 
aarzelend keek Tekko nog eens naar het 
roerloze kind. En… wat was dat? Daar op 
die kleine armpjes? Hij zag rode kerven, 
daarop het geronnen bloed… De tranen 
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Overige berichten

sprongen hem in de ogen, maar hij beet 
de tanden op elkaar. Het was immers goed 
voor zusje! Ze moest toch beter worden! 
Toen vloog een woeste gedachte door zijn 
hoofd: maar als ze niet beter werd….dan….
dan….dan ging hij naar de witte tovenaar! 
Hij schrok zelf van zijn besluit. Maar hij wist 
het nu zeker! Nu hadden ze al zóveel aan 
hun tovenaar moeten betalen en al zóveel 
aan de geesten geofferd, als het nu nog 
niet hielp, zou hij met haar naar de witte 
tovenaar gaan, van wie Tani hem vertelde. 
Even dacht hij bang aan al die griezelige 

en lelijke dingen, die Tani over hem ver-
teld had. Maar…daar wilde hij nu niet aan 
denken, want…. Hij had toch ook dat dorps-
hoofd beter gemaakt. De witte tovenaar 
moest dan wel veel geheime kracht heb-
ben, want de andere tovenaar kon het niet! 
Een tevreden gevoel kwam in zijn hart. Dan 
zou hij iets voor zijn zusje gaan doen. Dan 
hoefde zij misschien niet langer zo’n pijn te 
hebben! En voldaan over dit besluit ging hij 
met de anderen bij het vuur zitten voor het 
avondeten.

Wordt vervolgd

Stichting Bethanië is op zoek naar vrij-
willigers
Wij zoeken naar vrijwilligers die in de 
avond een kopje koffie en thee kunnen 
schenken en langs de appartementen 
gaan met een koffiekar, vrijwilligers die 
ondersteunen op de Dagbesteding en 
vrijwilligers die maaltijden rondbrengen 
met hun eigen auto binnen Ede. Zomaar 
even wat verschillende plekken waar we 
uw hulp kunnen gebruiken. Komt u een 
keer langs voor een gesprek? Dan kijken 
we wat er bij u past. Met vriendelijke 
groet, Tamara ter Velde, coördinator Vrij-
willigers ttervelde@bethanie.nl of 0318-
689999

Gastheer en gastvrouw gezocht voor de 
huwelijksconferentie
Ben je getrouwd en vind je het leuk om met 
en voor andere (aanstaande) stellen bezig 
te zijn?

Voor de huwelijksconferentie van D.V. za-
terdag 5 november in Veenendaal, zijn we 
op zoek naar een echtpaar dat als gastheer 
en gastvrouw aanwezig wil zijn. Onze hui-
dige gastvrouw is herstellende van een 
hernia.  Als gast-echtpaar zorg je dat alles 
klaarstaat voor de koffie- en theemomen-
ten, de lunch (chinees buffet van een ca-
teraar) en het diner (broodmaaltijd). Als 
je het leuk vindt kun je meedenken in het 
samenstellen van de broodmaaltijd.

Tussen de taken door kun je zo achterin 
aanschuiven bij de lezingen als je daar 
ook graag iets van meekrijgt. Thema’s van 
de dag zijn: man en vrouw in Bijbels licht, 
communicatie, seksualiteit en gezinsvor-
ming.

Is dit iets wat bij jou/jullie past? Neem dan 
voor vragen of aanmelding contact op 
met secretariaat@hhjo.nl.

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 november. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 17 november 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).

 "God wordt het meest verheerlijkt als je het meest tevreden bent in Hem." 

John Piper
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Gedicht

Bewaar mij

O, laat mijn oog gesloten zijn voor

wat mij niet aangaat, Heer.

Geef dat ik slechts die dingen hoor

waardoor ik U meer en meer dien

en dat de waarheid mij weerhoudt

van ieder onbedachtzaam woord.

Laat mijn spreken vervuld zijn

van datgene waarin uw stem te horen is.

Laat al mijn denken, spreken en doen

U mogen eren en verhogen.

Heer, ik wil op niemand zien

dan alleen op U, U roep ik aan.

O, reinig Gij mijn hart geheel,

dat onrecht, schuld wordt weggedaan.

En is het rein, bewaar het dan-

want dat is meer dan ik kan.

(naar het Engels van Thomas Ellwood – 1639)

“Heer, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen; neig mijn hart 
niet tot iets kwaads om boze daden te volvoeren.” (Psalm 141: 3,4)
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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
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