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Bezoek onze website www. kapsalonwidybyeverline.nl.
Online afspreken via de website ook mogelijk.
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Wolverine Tube Europe BV levert wereldwijd buizen in non-
ferro legeringen voor warmtewisselaars in o.a. scheepsbouw, 
raffinaderijen, chemie, ontziltingsinstallaties en zware trans-
portmiddelen.

Wolverine Tube Europe BV wenst DVO veel succes op weg 
naar de top!

Lindelaan 1 | 6721 VB Bennekom
Tel. 0318-414487

Waarom Hartman Tweewielers?
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4 Snelle levering
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4 Volledige fabrieksgarantie
4 Lid van de BOVAG
4 Klaar terwijl u wacht
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0318 - 526641
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24 uur per dag bereikbaar
P.H. (Peter) van der Leer 
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Meditatie

Laten we nu overwegen wat de tekst in-
houdt: En heeft niet in het gestoelte van 
het verderf gezeten. We maken hierbij 
trouwens vooraf de opmerking dat niet het 
eenvoudig samen zitten wordt afgekeurd, 
op een zetel zoals die normaal in gebruik 
is. Waarom zou David dan toch zo’n afkeer 
hebben van de zonde? ‘Aangezien de ogen 
van de HEERE altijd op de getrouwen van 
de aarde zijn’, moeten wij, als het ware ge-
plaatst onder de blik van de keizer en alsof 
we in een bepaalde functie zijn aangesteld, 
blijven staan. Een soldaat blijft staan, voor 
de strijd uitgerust, hij zit niet, een soldaat 
met wapens draait zich niet om, maar hij 
vuurt aan en hij richt op. 

Daarom wordt tegen de soldaten van Chris-
tus gezegd: ‘Kom nu, alle knechten van de 
Heere, zegen de Heere, u die in het huis 
van de Heere staat.’ De ongerechtigheid zit 
daarentegen in een talent dat van lood is, 
en wel hierom omdat zij, vastgehecht als 
ze is aan de zonde, zich daarvan niet kan 
losmaken. Want van degenen die in hun 
dwaling vastzitten en vol vuur vasthou-
den aan hun schanddaden, wordt [ook] 
gezegd dat ze zitten. Zij willen niet op-
staan of luisteren naar hem die zegt: ‘Sta 
op, nadat jullie zijn gaan zitten’. En bedenk 
dat deze profeet zelf op een andere plaats 
zegt: ‘Vorsten zetten zich neer en beraad-
slaagden tegen mij’. Of weten we niet dat 

de ingewortelde gewoonte tot zondigen 
zo’n kracht heeft, dat ze [onze menselijke] 
natuur [van het goede] uitsluit, en dat deze 
natuur dan ongeneselijk blijkt te zijn, om-
dat de hartstochten door de tijd namelijk 
nog sterker worden? En dat dit gebeurt, on-
danks het feit dat onze menselijke natuur 
te genezen is tot [eeuwig] welzijn? Laten 
we dus niet volharden in de zonden, maar 
laat ieder, wie dan ook, opspringen uit zijn 
zonde, al was hij [een erge zondaar], zo-
als geschreven is over een vrouw die een 
prostituee was: ‘Richt uw oog niet op haar, 
maar spring op, opdat u niet sterft; spring 
op, voordat de jaren van de jeugd u weten 
te vinden.’ 

Maar, wat erger is, de meesten schaamden 
zich niet eens voor de onmatigheid van hun 
lichaam, ook niet in de grijze ouderdom, en 
tot de leeftijd van de ouderdom hebben 
ze een leven vol [schand]vlekken aan de 
dag gelegd. De besmetting van de zonde, 
die in het diepste binnenste ontvangen is, 
werd met het voortschrijden van de tijd al-
leen maar erger. Kijk dus uit voor de raad 
van de goddelozen; laat dit soort raad uw 
geest niet binnendringen, opdat over u niet 
gezegd hoeft te worden: ‘Wie zal een vuur 
in zijn boezem houden, maar zijn kleding 
stukken niet in brand steken?’ Die immers 
de vlam van een gloeiende schanddaad in 
het verborgene van zijn geest zal hebben 

De strijd tegen de zonde 

(Psalm 1)
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Kerkdiensten

Uit de pastorie

aangestoken, die zal snel de kleren van 
zijn eigen lichaam in brand steken. En zo-
als vuur dat uitgaat op stro weer vat krijgt 
en aan blijft, totdat het alles wat het ge-
grepen heeft totaal vernietigt, zo wakkert 
zelfs een heel kleine zondenvonk, als zij 
door een of andere brandstof, die ook uit 
zonden bestaat, aangewakkerd zal zijn, 
een enorme brand aan. U moet dus niet in 
de zonde willen staan. Kortom: Hebt u uw 
voet boven op de afgrond van de zonde ge-
zet, trek uw voet snel terug, opdat de be-
zoedeling niet over uw voet komt en u niet, 
bedrogen door uw val die zo gemakkelijk 
[plaatsvindt], wegzinkt in de modder. 

We moeten dus voor de eerste zonden uit-
kijken, dat die niet tot meerdere en ergere 
zonden uitgroeien. Immers, zoals zij die zich 
in de modder heen en weer bewegen zich 
des te meer bezoedelen naarmate ze zich 
meer rondwentelen, zo haalt hij die zich 
eenmaal met de bagger van de slechtheid 
besmeurd heeft, de nog ergere smerigheid 
van zijn eigen schande over zich heen, alle 
dagen van zijn vuile levenswandel, tenzij 
hij zich hier heel snel van afwendt. En zo 
wordt, we zouden kunnen zeggen, de be-
smettelijke ziekte van de zielen veroorzaakt 
door de ongezonde geur van die afschuwe-
lijke en schandelijke afgrond. Wanneer de 
opening van de heilzame gedachten bedor-
ven is, gaat de beklagenswaardige besmet-
ting van de bruisende passies steeds maar 
verder. Aan de ene kant verspreidt zich een 
dodelijk virus in de geesten, aan de andere 
kant sluipt heimelijk een ziekte de lichamen 

binnen en allerlei ziekten doen hetzelfde in 
onze harten. Een ernstige ziekte is immers 
de ziekte van de dwaling, de ziekte van de 
hebzucht, de onverzadigbare ziekte van de 
begeerte. Dat is [ook] de rijkdom, zoals de 
Prediker zegt: ‘Er is een kwade ziekte, die ik 
zag onder de zon, dat rijkdom door degene 
die ze bezit wordt bewaakt tot zijn eigen 
kwaad.’ Zeg mij, o Prediker, om welke oor-
zaak deze ziekte kwaad is. Hij zal antwoor-
den: ‘Omdat de hoop om te hebben velen 
verslindt.’ Onverzadigbaar is de gulzigheid 
van de hebzucht.
Wordt vervolgd

Deze meditatie is het 10e stukje van de uitleg 
van Ambrosius van Milaan van Psalm 1. Am-
brosius [339/40 – 397] was bisschop van Mi-
laan. In die dagen een belangrijke stad in het 
noorden van Italië, de bisschop van deze stad 
was dan ook op vele gebieden een invloedrijk 
man. Ambrosius heeft veel betekend voor de 
kerk in zijn dagen, hij heeft o.a. de zelfstandi-
ge 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 waar-
door Ambrosius van belang is geweest hij 
heeft een zeer beroemde leerling gehad n.l. 
Augustinus, later bisschop 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.     

4 sept. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Bediening H.A.)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek (Nabetrachting H.A.)
1e collecte  MAF fam. de Bruijn
2e collecte Commissie Opleiding en Vorming
3e collecte Kerk en pastorie

11 sept. 10.00 uur Ds. R. van Kooten (Apeldoorn)
18.30 uur Ds. P.D. v.d. Boogaard (Poederooijen)
1e collecte Fonds noodlijdende gemeenten en personen
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

12 sept. 19.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Huwelijksbevestiging)
1 collecte Kerkvoogdij

18 sept. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Opening winterwerk)
18.30 uur Ds. J.A. Kloosterman (Lunteren)
1e collecte Kliniek Hidi in Ethiopië
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

25 sept. 10.00 uur Ds. W. Schinkelshoek (Doopdienst)
18.30 uur Ds. W. Schinkelshoek
1e collecte Diaconie
2e collecte Kerkvoogdij
3e collecte Kerk en pastorie

Het bewijs dat Gods Woord onze ziel voedt is de woorden die uit onze mond komen. 

Sinclair Ferfguson

Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;

Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?
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Wat beschrijft u dan? Naast mogelijke 
praktische zaken: welke begrafenis-
ondernemer, welke rouwkaart, welke 
kleding voor de familie, waar moet de 
rouwdienst plaatsvinden in een kerk of 
een rouwcentrum, moet u ook geestelijke 
zaken beschrijven: over welke tekst mag 
de predikant mediteren, welke psalmen, 
geestelijke liederen worden er gezon-
gen? 

En als er een ‘in memoriam’ komt, welke 
[geestelijke] aspecten van uw leven mo-
gen daarin staan. Tip: Christelijke begra-
fenisondernemers hebben hier goede 
brochures en handleidingen voor.  

Als u het moeilijk vindt en u wilt er een 
gesprek over, schroom niet en neem ge-
rust contact op.  

Is Adam een historisch figuur geweest? 
Dat is een vraag die in het evolutiedebat 
regelmatig terugkomt. 
Uit het Nieuwe Testament zijn minimaal 
acht passages aan te wijzen die een his-
torische Adam en Eva ondersteunen. Deze 
keer de eerst twee.

1. Lucas 3:38
In één van de twee nieuwtestamentische
geslachtsregisters van Jezus, spreekt Lucas 
over Jezus als “de zoon van Jozef, de zoon
van Heli” (Lucas 3:23). Lukas beschrijft in
zijn geslachtregister de afkomst van Jezus 
tot Adam, “de zoon van God”.

Jezus was, toen Hij Zijn ambt begon, on-
geveer dertig jaar oud, en Hij was de zoon 
van Jozef, de zoon van Heli, de zoon van 
Matthat, de zoon van Levi, de zoon van 

Melchi, de zoon van Janna, de zoon van 
Jozef. . . [verderop] de zoon van Jakob, 
de zoon van Izaäk, de zoon van Abraham, 
de zoon van Terah, de zoon van Nahor, . . 
[weer verderop] de zoon van Kaïnan, de 
zoon van Arphaxad, de zoon van Sem, de 
zoon van Noach, de zoon van Lamech, de 
zoon van Methusala, de zoon van Henoch, 
de zoon van Jared, de zoon van Malaleël, 
de zoon van Kaïnan, de zoon van Enos, de 
zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon 
van God. (Lukas 3:23-38)

Afgezien van de exegetische vragen bij 
dit geslachtsregister en de uitdaging om 
deze in overeenstemming te brengen 
met die van Mattheüs, kunnen we een 
paar opmerkingen maken over de manier 
waarop Lukas Adam in deze stamboom 
ziet. Tussen haakjes: Het is een goede en 
verdedigbare opvatting om de geslachts-
lijn van Mattheüs te zien als de wettelijke 
afstammingslijn van Jezus en die van Luk-
as als de biologische afstammingslijn van 
Jezus.

Een paar opmerkingen, in de eerste plaats 
wordt Adam genoemd tussen tientallen 
figuren die door de Bijbelse schrijvers als 
volledig historisch worden beschouwd 
(“Jakob… Izaäk… Abraham… Noach… 
Seth…Adam…”). Er is geen enkele grond 
om Adam van deze opsomming los te ma-
ken en hem te zien als een niet-histori-
sche of semi-historische figuur. 

In de tweede plaats wordt Adam aan het 
hoofd geplaatst van een rechtlijnige en 
doorgaande geslachtslijn. Alle menselijke 
figuren in Lukas 3:23c-38a stammen af 
van Adam. Een van de doelen van Lukas 

Mijn moeder
Dank voor de geweldige belangstel-
ling, in de vorm van kaarten, apps, mails 
en woorden, bij het overlijden van mijn 
moeder. Op 20 juni is zij op 96-jarige leef-
tijd overleden in Krimpen aan den IJssel. 
Je moeder begraven is geen eenvoudige 
zaak, maar het was haar uitdrukkelijk ver-
zoek dat ik haar rouwdienst zou leiden, 
met de woorden ‘Mijn genade is u genoeg’. 
Woorden waaraan zij zich heeft vastge-
klemd. Na een leven dat getekend was 
door zorgen en verdriet. Haar eerste kind 
overleden en op jonge leeftijd haar man 
en vervolgens een weg van meer dan 50 
jaar als weduwe door het leven. Maar 
nu zingt zij eeuwig van Gods goedertie-
renheden. Haar leven vond zij mede ver-
woord in de bovenstaande psalm, psalm 
130, die ze ondanks haar dementie – uit 
het hoofd - is blijven zingen. De morgen 
waar zij van gezongen heeft is voor haar 
is nu werkelijkheid geworden.      

Hoe wilt u begraven worden? 
Denkt u daar wel eens over na? Het is 
een confronterende vraag, misschien wel 
een vraag waar u liever niet over na wilt 
denken. Maar als u er niet over na wilt 
denken, dan zal een ander dat op een be-
paald moment moeten doen. En kunt u 
erop vertrouwen dat die ander dat doet 
op dezelfde wijze zoals u dat wilt? Als u 
dat zeker weet dan hoeft u niet verder te 
lezen. 

Steeds meer maak je als predikant mee, 
dat de invloed van de kinderen groter 
wordt bij rouwdiensten. Dat zij invloed 
hebben is niet erg, het is tenslotte hun va-
der en/of moeder die je begraaft. En een 

rouwdienst is geen eredienst, daarom kan 
en mag de rouwdienst zeker wat anders 
worden ingevuld. Maar waar liggen de 
grenzen? 

Als de kinderen op diverse fronten anders 
zijn gaan denken dan vader en/of moeder 
hebben gedaan, dan komen de grenzen 
in het gedrang. Als vader en/of moeder 
steeds trouw naar de kerk zijn gegaan 
en het merendeel van hun kinderen niet 
meer gaan of naar een kerk of gemeente 
gaan met een ander mens- en Godsbeeld, 
dan ontstaan er spanningen rondom die 
grenzen. Dat vertaalt zich in een andere 
invulling van de rouwdienst met name 
in een andere muziek- en liederenkeus. 
Tevens verandert de positie van de pre-
dikant, vroeger leidde een predikant de 
rouwdienst, nu krijgt hij een rol naast de 
uitvaartleider en andere sprekers in een 
dankdienst.  

De spanningen bij de grenzen ontstaan 
vaak als vader en/of moeder niet hebben 
laten beschrijven hoe zij hun rouwdienst 
ingevuld willen hebben. Als predikant sta 
je met lege handen en tevens voor een di-
lemma. Moet je op deze wijze – zoals de 
kinderen het willen – de rouwdienst van 
je gemeentelid wel of niet doen? Moet je 
in een sterfhuis allerlei stevige discussies 
voeren? Nee, liever niet. 

Hoe wilt u begraven worden? Als u het 
nog niet geregeld heeft, dan is mijn drin-
gende advies, doe het! Leg schriftelijk vast 
op welke wijze u de rouwdienst ingevuld 
wilt hebben. Vertel uw kinderen/fami-
lieleden dat u de invulling van uw rouw-
dienst heeft beschreven. 
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Van de Kerkenraad

Pastoraatgeslachtslijn is om te laten zien dat Jezus’ 
afstamming tot Adam teruggaat en dat Hij 
daardoor bevoegd is om de Verlosser te 
zijn van alle soorten mensen. De achter-
grond van deze boodschap is Lukas’ vaste 
overtuiging dat alle mensen afstammen 
van Adam.

In de derde plaats is Adam, als historische 
persoon en genealogische stamvader, 
de eerste mens. Lucas spreekt niet over 
een stamvader voor Adam en stelt hem 
daarmee vrij van de gewone biologische 
afstamming zoals die op Adam volgt. De 
reden voor deze unieke omstandigheid is 
dat Adam van geen enkel mens afstamt. 
Adam is namelijk “de zoon van God”, een 
verwijzing naar zijn bijzondere schepping 
in Genesis 1-2. Alle mensen stammen af 
van Adam, maar Adam stamt van geen en-
kel mens af.

2. Handelingen 17:26
Een tweede verwijzing naar Adam in de
geschriften van Lukas lezen we in zijn ver-
slag van Paulus’ toespraak op de Areopa-
gus in Athene (Handelingen 17:26):  “..ook 
heeft hij uit één bloed elk mensenvolk ge-
maakt om te wonen op heel het aanschijn 

van de aarde, nadat hij toegemeten tijden 
en de grenzen van hun woongebied heeft 
afgegrensd,…”

Hoewel Paulus Adam niet bij zijn naam 
noemt, getuigt hij wel van de universele 
afstamming van de mensheid van één 
enkele man, die Paulus “Adam” noemde 
(Zie daarvoor Rom. 5:12-21; 1Kor. 15:20-
22, 44-49). De zinsnede “op heel het aan-
schijn van de aarde” mogen we lezen als 
een echo van de leer van Genesis 1:28-29, 
dan is die “ene man” Adam. Tevens is de 
conclusie van Paulus’ toespraak dat de 
“man” die God heeft voortgebracht en die 
man zal “de wereld” rechtvaardig oorde-
len op een vast gestelde dag. (Handelin-
gen 17:31). De ene mens, Adam, is een 
natuurlijk en verwacht tegenwicht voor 
die andere ene mens, Christus Jezus, dei 
God heeft opgewekt. Want zoals door één 
bloed [Adam] de wereld is bevolkt, zo zal 
door één Man [Jezus Christus] de wereld 
worden geoordeeld. De “één” van Hande-
lingen 17:26 kan daarom naar niet anders 
wijzen dan naar Adam, de stamvader van 
elk mens.

Wordt vervolgd

Verkiezing voor het ambt van diaken
Op de stemmingsvergadering van 7 juli is 
met meerderheid van stemmen gekozen 
tot diaken, dhr. G. Vink, Willem Witsen-
laan 42 Ede. Dhr. Vink heeft zijn roeping 

echter niet kunnen aanvaarden. In haar 
eerstvolgende vergadering na de vakan-
tie (14 september) zal de kerkenraad 
weer spreken over het vervolg van de 
procedure.

Je hebt of vrede met God of je voert oorlog met Hem. Er bestaat geen neutraal gebied.

Steven Lawson

God moet de ogen van ons verstand openen voordat we Zijn waarheid echt kunnen kennen en 

juist interpreteren. Zijn waarheid is alleen beschikbaar voor degenen met een wedergeboren 

geest en in wie Zijn Geest woont, want alleen de Geest kan de Schrift verlichten. Net zoals fysiek 

blinde mensen de zon niet kunnen zien, kunnen geestelijk blinden de Zoon niet zien. Beide missen 

de juiste verlichting.

John Macarthur
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Uit de gemeente Roosters en Data

Het is verbazend om te zien hoe Christus de hemel heeft opgeofferd om naar de aarde te komen en 

daar te sterven voor zondaars, terwijl veel van Zijn volgelingen niet eens hun comfort, plannen en 

financiën willen opofferen om het evangelie te delen. Dale Partridge

Vergader- en bijeenkomstenrooster
1 september Bezinningsavond H.A.
5 september Collectemuntenuitgifte in de kerk
7 september Maaltijd vrouwenvereniging
10 september Startdag kinderclub
16/17 september Nacht zonder dak
17 september Klusmorgen
17 september Zendingsdag HHK in Lunteren
20/21 september Vrouwenvereniging
21 september Kinderclub
3 oktober Eerste catechisatie-avond (voor ouders)
3 oktober Belijdeniscatechisatie
5 oktober Collectemuntenuitgifte in de kerk

Oppasrooster 
4 september Lydia van Spronsen, Jacobien van der Vliet 

Lisanne Bakker, Liselotte van der Sluijs
11 september Nicolien de Kool, Jeannette van der Vliet

Marieke van Leeuwen, Anke van der Vliet
18 september Elise van Duijn, Suzanne van Harten 

Rebecca Adam, Annemieke van Engelenhoven 
25 september Marianne Donkersteeg, Herwina Lam 

Charlotte Pluimers, Ellen van der Vliet 

Kerkautorooster
Als u vervoer nodig heeft om naar de kerk te komen, kunt u desbetreffende kerkauto 
benaderen.
4 september: Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55

Bennekom/Wageningen: fam. Marchal  0642 48 31 34  

11 september: Ede: fam. Zondag  0612 68 62 52  
Bennekom/Wageningen: fam. Soeters  0615 46 98 14

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

25 september:  Ede: fam. Harskamp 0630 82 56 55
Bennekom/Wageningen: fam. v. Leeuwen  0318 56 15 49
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Diaconie

Herhaalde oproep!
We zoeken kerkauto’s voor Ede. Wie wil zich ongeveer één keer per maand beschikbaar 
stellen en gemeenteleden uit Ede, die geen vervoer hebben, naar de kerk en weer thuis 
brengen? Neem alstublieft contact op met D.J. van Leeuwen 0318-561549

Opbrengst collecten juni-juli
Zondag 5-6 Pinkster zendingscollecte 
Maandag 6-6 Pinkster zendingscollecte 
Zondag 12-6 Open Doors 
Zondag 19-6 MAF, fam. De Bruijn 
Zondag 19-6 MAF, fam. De Bruijn (offerblok HA) 
Zondag 26-6 JV kamp 
Zondag 3-7 Landelijk jeugdwerk 
Zondag 10-7 FNGP 
Zondag 17-7 Dorcas 
Zondag 24-7 GDC, diaconale projecten Malawi 
Zondag 31-7 Thuis in Zuid 

Per bank ontvingen we in juni en juli aanvullend nog de volgende collectegelden:
Algemene bestemming
Pinkster zendingscollecte
Open Doors
MAF, fam. De Bruijn 
JV kamp
Landelijk jeugdwerk
FNGP
Dorcas
GDC, diaconale projecten Malawi 
Thuis in Zuid 

Per bank zijn verder nog de volgende collectegelden nagekomen:
Algemene bestemming
Thuis in Zuid 
Landelijk Evangelisatiewerk

Kimon
Woord en Daad 
FNGP
Voedselbank
CVVE
Gevangenzorg Nederland

Collectebestemmingen
Op zondag 4 september vieren we als ge-
meente het Heilig Avondmaal. De diaco-
nale collecte en de opbrengst van het offer-
blok op de avondmaalstafel is deze zondag 
bestemd voor steunfonds van de MAF ten 
bate van het werk van Willem en Lydia de 
Bruin in Indonesië.

Op 11 september is de diaconale collecte 
voor het Fonds Noodlijdende Gemeenten 
en Personen. Door middel van dit fonds 
helpen gemeenten op financieel gebied 
elkaar zodat geld(gebrek) geen belem-
mering hoeft te zijn voor een goede voort-
gang van de Woordverkondiging en het 
gemeenteleven. In het bijzonder zijn het 
de kleine(re) gemeenten die door het 
fonds geholpen worden. Maar er zijn ook 
gemeenten die onverwachts of vanwege 
bijzondere omstandigheden tijdelijk finan-
ciële hulp nodig hebben. Deze gemeenten 
kunnen, onder voorwaarden ondersteu-
ning uit het noodfonds krijgen om de moei-
lijke periode te kunnen overbruggen.

Daarnaast kan het fonds ondersteuning 
bieden ter stimulering van het beroepings-
werk. De bijdrage vanuit het stimulerings-
fonds is in principe voor een periode van vijf 
jaar. Gedurende de ondersteuningsperiode 
wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 
20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn 

op deze wijze veel gemeenten geholpen 
die nu in staat zijn om zelfstanding de pre-
dikantsplaats financieel in stand te houden.
Naast het nood- en stimuleringsfonds aan 
gemeenten is de collecteopbrengst ook be-
stemd voor financiële ondersteuning van 
predikanten.

Op zondag 18 september is de diaconale 
collecte bestemd voor kliniek Hidi in Ethi-
opië. Kliniek Hidi is een middelgrote me-
dische kliniek in het dorp Hidi, in 2009 op-
gericht vanuit Nederland, en vanaf 2014 
onder leiding van Jacomijn van de Haar-
Van Engelenhoven. Meer over deze kliniek 
leest u op www.stichtinghidi.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!
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Kerkvoogdij

Jongerenactiviteit ‘Nacht zonder dak’
De diaconie wil samen met de jeugdvereni-
ging een activiteit voor onze jongeren orga-
niseren. Het doel is om de onderlinge band te 
versterken en plezier te hebben. Daarnaast 
willen we als diaconie het bewustzijn om iets 
te doen voor een ander bevorderen. We noe-
men dit ook wel ‘jeugddiaconaat door jonge-
ren’. Op DV 16 september (vrijdag) willen we 
met de jongeren van de gemeente (vanaf 12 
jaar) een nacht slapen zonder dak. We mo-
gen hiervoor gebruik maken van het terrein 
van de familie Sloof. De jongeren maken zelf 
van karton, zeil, stokken en dergelijke een 
eenvoudig onderkomen voor de nacht. Zo 
kunnen ze eens ervaren hoe het is om dak-
loos te zijn. De jongeren zoeken zelf mensen 
die hen willen sponsoren. Een groot bedrag 
is niet nodig. Alle kleine beetjes maken een 
mooi bedrag wat bedoeld is voor de stichting 
Tearfund. Deze stichting helpt kansarme jon-
geren in andere landen aan een opleiding 
en werk zodat ze niet in de criminaliteit en/
of prostitutie terechtkomen. Voor meer in-
formatie over de stichting Tearfund kunt u/jij 
kijken op tearfund.nl/nachtzonderdak.

Meer informatie over deze activiteit volgt. 
Jongens en meiden: zet deze datum in jul-
lie agenda! Afgelopen jaar kon de actie niet 
doorgaan i.v.m. corona. We hopen dat het 
nu wel lukt! Alle jongeren vanaf 12 jaar 
uit onze gemeente zijn van harte welkom. 
Aanmelden graag via de leiding van de JV 
of (jeugd)diaken van Harten.

Ede geeft warmte
In de kerkbode van juni schreven we over 
de actie ‘Ede geeft warmte’ van het Diaco-
naal Platform Ede. Deze actie heeft inmid-
dels het mooie bedrag van €35.000 opge-

bracht. Met de opbrengst van deze actie 
krijgen mensen met een laag inkomen en 
een hoge energierekening een bijdrage in 
de kosten. Hoort u zelf bij deze doelgroep, 
of kent u mensen in uw omgeving met een 
smalle beurs die wel een steun in de rug 
kunnen gebruiken bij hun energiereke-
ning? Meldt u of iemand in uw omgeving 
aan via www.diaconaalplatformede.nl.

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

Werving vrijwilligers ‘Oog voor elkaar’
Graag willen we de vrijwilligersgroep van 
‘Oog voor elkaar’ uitbreiden. Wanneer er 
een acute hulpvraag komt, is het fijn om 
een grotere groep vrijwilligers te benade-
ren. Een aanvulling van mannen en jonge-
ren is welkom. 

Ook willen we nieuwe gemeenteleden de 
gelegenheid geven om op een praktische 
manier bij te dragen aan de gemeente. Te 
denken valt aan bezoekvrijwilliger van een 
gemeentelid, waarbij ongeveer 1x per 6 
weken een bezoekje gebracht wordt. Of 
hulpvragen als: voor een korte periode 
schoonmaken, eten koken, vervoer naar 
het ziekenhuis of helpen bij een verhuizing.

Het is mogelijk om een voorkeur aan te ge-
ven voor beschikbaarheid en vrijblijvend te 
reageren op hulpvragen.

Heeft u/jij belangstelling? Bel of mail ge-
rust voor meer informatie. Dirmia van der 
Welle (0318-572166) of 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, Wa-

geningen e.o. Ook voor giften en legaten 
t.b.v. de diaconie kunt u gebruik maken van 
dit rekeningnummer.

Opbrengst collecten juni-juli
Zondag 5-6 
Zondag 5-6 Kerk en pastorie 
Maandag 6-6 
Maandag 6-6 Kerk en pastorie 
Zondag 12-6 
Zondag 12-6 Kerk en pastorie 
Zondag 19-6 
Zondag 19-6 Kerk en pastorie 
Zondag 26-6 
Zondag 26-6 Kerk en pastorie 
Zondag 3-7 
Zondag 3-7 Kerk en pastorie 
Zondag 10-7 
Zondag 10-7 Kerk en pastorie 
Woensdag 13-7 Trouwdienst 
Zondag 17-7 
Zondag 17-7 Kerk en pastorie 
Zondag 24-7 
Zondag 24-7 Kerk en pastorie 
Zondag 31-7 
Zondag 31-7 Kerk en pastorie 

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

Zendingsbus
De zendingsbus heeft in juni € 83,30 opgebracht. Deze opbrengst komt ten goede van 
Wycliffe, voor het vertaalwerk door de familie Karels.
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De zendingscommissie heeft besloten dat de opbrengst van de zendingsbus met ingang 
van juli verdeeld wordt tussen Wycliffe (familie Karels) en MAF (familie De Bruijn), ieder 
de helft.

De zendingsbus heeft in juli € 45,10 opgebracht. Deze opbrengst komt voor de helft ten 
goede van Wycliffe, en voor de helft ten goede van MAF.

Giften
In juni en juli ontvingen we via broeder Methorst 1x € 8,00 in collectemunten, en 1x € 
50,00. Via ouderling Visser ontvingen we 1x € 150,00 in het kader van een gehouden 
rouwdienst. Alles met algemene bestemming.

Oude metalen
In juni en juli ontvingen we € 499,97 voor oude metalen.

Halfjaarcijfers kerkvoogdij 2022
We hechten er als kerkvoogdij belang aan om u op de hoogte te houden van de finan-
ciële stand van zaken van onze gemeente. Onderstaand treft u daarom de cijfers van de 
kerkvoogdij aan over het 1e halfjaar 2022.

Ter vergelijking zijn de cijfers over het hele jaar 2021 opgenomen, en de begrote inkom-
sten en kosten over het 1e halfjaar 2022.

Er was voor 2022 een negatief resultaat begroot van € 9.500 (€ 4.750 per halfjaar).
De inkomsten blijven tot heden licht achter bij deze begroting.

Over het 1e halfjaar 2022 hadden we als gemeente een tekort van ca. € 5.500. Dit tekort 
komt ten laste van het vermogen / de reserves.

We willen u ertoe oproepen om naar vermogen financieel bij te (blijven) dragen. 

Mocht u vragen hebben over de halfjaarcijfers, dan kunt u daarmee terecht bij de pen-
ningmeester van de kerkvoogdij, via administratie@hhgede.nl.

Uitgifte collectemunten 
Voor de maanden september en oktober staat de muntenuitgifte gepland op maandag 
5 september en woensdag 5 oktober. Op deze avonden kunt u van 19.30 tot 21.30 uur 
collectemunten kopen in de kerk. U kunt de munten vooraf bestellen bij één van de 
kerkvoogden of via administratie@hhgede.nl.  

Tussendoor kunt u munten bestellen en ophalen bij diverse gemeenteleden thuis. De 
adressen en contactgegevens daarvoor zijn in de voorgaande kerkbodes vermeld. 

Aankondiging collecte Opleiding predikanten 
Op 4 september is de 2e  collecte bestemd voor de COV (Commissie Opleiding en 
Vorming).  Het Hersteld Hervormd Seminarie is de plaats waar de toekomstige 
dienaren van het Woord worden voorbereid op de ambtelijke dienst.    Een so-
lide theologieopleiding, waarin met name toerusting plaats vindt met het oog 
op prediking en pastoraat, is noodzakelijk met het oog op het werk als gemeen-

Elke knie zal buigen voor Jezus. 

Of als Heere en Redder in dit leven.

Of als aanklager en rechter in het leven dat komt. 

Maar elke knie zal buigen.

Steven lawson
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Verenigingen en Kringen

tepredikant.    Onder de zegen van de Heilige Geest heeft dat eeuwige betekenis. 
Zo gezien kleeft aan de opleiding van de dienaren van het Woord een eeuwig belang. 
Daarom vraagt dat werk uw hartelijke betrokkenheid in de vorm van gebeden en ga-
ven. In die volgorde. Zonder aanhoudend gebed kan het niet. Echter, ook de gaven zijn 
daartoe van groot belang.   

Klusmorgen
De volgende klusmorgen is op zaterdag 17 september. We beginnen om 9.00 uur en 
ronden af om ongeveer 12.00 uur. Welkom! Voor vragen kunt u bellen naar Arnold Keur-
horst 0649-923749 of naar Dirk Jan van Leeuwen, 0318-561549. 

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

Kinderclub
Beste allemaal,
Na een warme zomer gaat de club weer 
van start. Hebben jullie er weer zin in? We 
beginnen op 10 september met de start-
dag. Daar krijgen jullie nog informatie over, 
maar reserveer de datum alvast in je agen-
da. De gewone clubmiddag begint weer op 
woensdag 21 september en begint om 14 
uur. Het thema van dit jaar is Dieren.

In de middengroep is een nieuwe juf: Lies-
beth Brand. We hopen ook een aantal nieu-
we kinderen te zien. Allemaal van harte 
welkom!

Groetjes van de meesters en jufs

Vrouwenvereniging
Lieve zusters! Langzamerhand zien we de 

laatste weken van augustus de mensen 
weer terugkeren van vakantie. De gesprek-
ken op het kerkplein hoe de vakantie was, 
bijpraten, oprecht aandacht en tijd in el-
kaar te steken. Ook als vakantie, door wat 
voor reden ook, moeizaam verlopen is. 

En ook te ontdekken, hoe mensen tot rust 
komen. Voor de één is dat een boek lezen, 
de ander bijt zich graag in een project waar 
anders niet aan toegekomen wordt, en de 
ander wil even helemaal niets en genieten 
van natuur. 

Graag wil ik voor de maand september het 
volgende onder jullie aandacht brengen! 
Want...voordat we ‘officieel’ starten met de 
bijeenkomsten, willen we gezellig met el-
kaar gaan eten. 

•  Wanneer: woensdag 7 september,
17.45 uur

• Wat: Italiaans eten (pizza & salades)
• Waar: Jeannette van der Vliet, Boven-

buurtweg 37, Ede
• Opgeven tot: maandag 5 september,

bij Maartje (06-29026591) of Henriette
(06-18390280)

Ook als je/u geen lid bent, van harte wel-
kom!

Zoals ik in de vorige kerkbode vermeld 
heb, zullen we in dit seizoen het Bijbelboek 
Openbaring bestuderen. Tijdens de eerste 
bijeenkomsten (dinsdag 20 en woensdag 
21 september) staat Openbaring 1:1-8 
centraal. Marianne hoopt beide keren de 
Bijbelstudie te leiden. Hierbij wil ze samen 
met ons deze verzen nauwkeurig lezen, 
in de context plaatsen, en vergelijken met 
andere Bijbelteksten, om zo op zoek te 
gaan naar de betekenis van deze verzen 
en wat ons dit te zeggen heeft. Het heeft 
een meerwaarde als je dit gedeelte alvast 
doorleest, en eventuele vragen/opmerkin-
gen meeneemt. Het nieuwe boekje kan bij 
de maaltijd en/of bij de bijeenkomst(en) in 
ontvangst genomen worden.

We zien er naar uit om elkaar weer te zien 
en te ontmoeten!

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

Catechisatie
Beste ouders, graag gaan we de eerste ca-
techisatie-avond van het nieuwe seizoen 
(maandag 3 oktober) met jullie in gesprek 
over onze jongeren. Waar lopen ze tegen 
aan? Voelen ze zich thuis in onze gemeen-

te, wat zijn hun levensvragen etc.   Hoe 
kunnen we als volwassenen hier geza-
menlijk verantwoordelijkheid in nemen? 
Van harte welkom! De tweede  catechisa-
tie-avond van het nieuwe seizoen hopen 
we hetzelfde gesprek met onze jongeren 
te voeren. 

Belijdeniscatechisatie 
Vast een vooraankondiging m.b.t. de belij-
deniscatechese. Deze zal in de eerste week 
van oktober starten op maandagavond. Be-
lijdenis doet is geen keuze, maar een roe-
ping. Niet alleen maar als het gaat om het 
doen van belijdenis voor Gods aangezicht 
in het midden van de gemeente. 

De roeping om te belijden geldt het hele 
leven, dat ook ‘Coram Deo’ (voor Gods aan-
gezicht) plaatsvindt. Tegelijk toch een roe-
ping als het gaat om het ‘belijdenis doen’ 
in het midden van de gemeente. De Heere 
plaatste jou in het midden van de ver-
bondsgemeente. Zijn Naam werd over jou 
uitgesproken. Toen al klonk: ‘Dit is de weg, 
wandelt in dezelve.’ Kun je dat zelf? Nee. 
Wanneer ben je goed genoeg? Nooit. Maar: 
gaat je hart uit naar Hem? Hij wil geven 
wat Hij eist. Zoals Paulus dat zegt: ‘Hij, Die 
u roept, is getrouw, Die het ook doen zal’ (1 
Thess. 5: 24). 

Opdat we niet onnadenkend belijdenis 
zouden doen, maar ook niet onszelf ervan 
af maken, door het maar uit te stellen. De 
roeping om Hem te belijden, brengt ons 
dan bij Hem om Zijn genade en kracht. 
Wil je graag belijdeniscatechisatie volgen, 
meld je dan bij mij aan. Wil je eerst nog een 
gesprek: laat het mij weten, dan maken we 
een afspraak.
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Zending en Evangelisatie Puzzelhoekje

Zendingsdag
De landelijke Zendingsdag van de Hersteld 
Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. za-
terdag 17 september in HHG Lunteren geor-
ganiseerd. Het thema is ‘en Hij ging..’.

Zoals bekend, is de Zending van de Hersteld 
Hervormde Kerk actief in Malawi en Surina-
me. Dit jaar geeft Marijke van der Plaat een 
inkijkje in het kinderwerk in Suriname en 
deelt ds. C.J.P. van der Bas zijn ervaringen 
over het zendingswerk in Malawi. Verder 
spreken ds. K. Klopstra en ds. J.L. Schreu-
ders. De hele dag door zijn er speciale pro-
gramma’s voor kinderen (4-8 en 9-12 jaar) 
en jongeren (-16). Ook is er kinderopvang 
voor kinderen van 0-4 jaar. In de middag-
pauze én na afloop van de dag is er een uit-
gebreide info-, boeken- en verkoopmarkt. 
Afgelopen jaren moesten we het pro-
gramma aanpassen, dit jaar niet meer. We 
hopen dat u allen weer wilt komen: allen 
hartelijk welkom!

Welkom op De Haverkamp 1 in Lunteren! 
De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur. 
Het is fijn als u uiterlijk 9.45 uur aanwezig 
bent, zodat het programma om 10.00 uur 
van start kan gaan.

Ha jongens en meisjes,
De vorige keer hebben jullie al van  Simo-
ne  gehoord dat ik het puzzelhoekje van 
haar zou overnemen. Daarom zal ik me de 
eerste keer even voorstellen. Ik ben Debora 
Moerman en ik ben benieuwd hoe goed 
jullie kunnen puzzelen en kleuren! Alle kin-
deren tot en met 12 jaar mogen meepuz-
zelen of meekleuren. Voor elke puzzel of 
kleurplaat krijg je 2 punten. Ik laat het je 
weten als je 20 punten hebt gehaald, want 
dan mag je een boekje bij me komen uit-
zoeken. 

Als jullie de kerkbode krijgen, is de vakan-
tie alweer (bijna) afgelopen. Ik hoop dat 
jullie een leuke vakantie hebben gehad! 
Zijn jullie nog op vakantie geweest in Ne-
derland of zelfs in het buitenland? En welke 
plaatsen hebben jullie allemaal bezocht? 

De puzzel voor deze keer gaat ook over 
plaatsen. Je moet telkens een vraag beant-
woorden en het antwoord in de hokjes zet-
ten. De laatste letter is dan de eerste letter 
van het volgende woord. Omdat de vragen 
nog best moeilijk zijn, heb ik de Bijbelge-
deeltes waar de namen in staan erachter 
gezet. 

De Bijbelgedeeltes moeten in de Statenver-
taling worden opgezocht, omdat de namen 
in andere vertalingen anders kunnen zijn. 
De kleurplaat gaat ook over een bekende 
plaats. Kunnen jullie raden welke? Heel veel 
succes! Als je de kleurplaat hebt gekleurd of 
de puzzel hebt gemaakt, mag je deze naar 
mij sturen via puzzelhoekje@hhgede.nl of 
naar Stakenberg 30, 6718 DE Ede.

Groetjes, Debora

Soms ga ik naar God en zeg ik: "God, als U nooit meer een gebed beantwoordt terwijl ik op deze aarde 

leef, zal ik U nog steeds aanbidden, zolang ik leef en in de komende eeuwen voor wat U al hebt gedaan 

God heeft me nu al zo diep in de schulden gezet dat al zou ik een miljoen millennia leven, ik Hem nog 

niet zou kunnen betalen voor wat Hij voor mij heeft gedaan.

A.W. Tozer

De allerbelangrijkste activiteit van je leven is om God te aanbidden. Je bent hiervoor gemaakt - om je 

hele leven, in alles, op te offeren als een lofzang naar God

Sinclair Ferguson

Om Christus te volgen, Ga je waar Hij je leidt, Gehoorzaam je wat Hij je gebiedt, en geef je wat Hij van 

je vraagt.

Steven Laswon
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Kleurplaat

De antwoorden kun je in de volgende Bijbelteksten vinden:
Deuteronomium 5:2
Mattheus 2:1
Ruth 1:1
Genesis 11:9
Openbaring 3:14-15
Deuteronomium 29:23
Genesis 8:4
Richteren 14:1 (Spel met Thi….)
Genesis 2:14
2 Samuël 9:4
Deuteronomium 4:43
Genesis 11:31
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Verhaal

Overige berichten

7 redenen waarom Christus het beste van je verdient

1. Hij heeft je gemaakt

2. Hij heeft voor je geleefd

3. Hij is voor je gestorven

4. Hij is voor je opgestaan

5. Hij is je bemiddelaar

6. Hij komt terug voor je

En de laatste reden is goed genoeg al zou het de enige zijn:

7. Hij is God

stil!” fluisterde ze, toen het opnieuw begon 
te huilen. Ze pakte een stukje suikerriet en 
stopte dat in het mondje. Het kind begon 
te sabbelen en was eindelijk stil. Moena 

zuchtte opgelucht. Gelukkig! Nu zouden de 
geesten tenminste de weg naar haar hut 
niet kunnen vinden.

Wordt vervolgdUit: “Tekko en de witte man” door A. Vogelaar 
– van Amersfoort 
(uitgeverij de Banier – Apeldoorn) 

Hoofdstuk 1: De zieke baby
Het was stil in de bijna donkere hut. Door 
een kleine opening, die zowel deur als 
raam was, glipte schuw wat daglicht naar 
binnen. Op de vloer van de hut brandde 
een klein vuurtje. De dansende vlammetjes 
wierpen een flauw licht op een vrouw, die 
roerloos in het gloeiende schijnsel staarde. 
Het op en neer flakkerende licht deed haar 
gebronsde huid koperkleurig glanzen en 
speelde af en toe over haar ravenzwart 
haar. Een zorgelijke trek op haar gezicht 
deed haar ouder lijken dan ze was. Plotse-
ling bewoog er iets in de hoek van de hut. 
De stille figuur schrok op en keek gespan-
nen naar een donkere, vormloze hoop in de 
donkerste hoek van de hut. Wéér bewoog 
er iets. Er klonk een kreunend geluidje, dat 
weldra overging in een klaaglijk schreien. 
De vrouw kwam in beweging, schoof naar 
het kermende bundeltje toe en haalde 
er enkele doeken vanaf. Twee betraande 
oogjes in een donker, nat geworden ge-
zichtje keken haar aan. “Sst!” fluisterde de 
moeder, “ssst! Stil zijn hoor! Als de geesten 
je horen, worden ze boos! Stil maar!”

Zacht wiegde ze haar kind heen en weer. 
Maar het hielp niet. Het bleef schreien, 
zacht en klagend. Voorzichtig veegde de 
moeder het bezwete kind af. Wat gloeide 
het!  Nog steeds was het ziek. En hoe lang 
was dat nu al zo? Weer kwam die zorge-
lijke trek op haar gezicht. Hoe was het 

toch mogelijk, dat het niet beter werd! 
Ze had toch al zoveel aan de goden geof-
ferd! Een gerucht bij de deuropening deed 
haar omzien. Een jongen kwam naar bin-
nen. “Moeder, is zusje nu beter?” vroeg hij. 
Zijn moeder schudde verdrietig het hoofd. 
“Nee Tekko, nog steeds niet.”  Het kind be-
gon weer te huilen. “Moena! Laat ze toch 
stilhouden!” klonk plotseling een mannen-
stem. Ze keken om. Een man kwam moei-
lijk door de opening kruipen. Hij kon er net 
door. “Vader!” riep Tekko blij. 

Maar vader liep eerst naar zijn vrouw. 
“Moena, waarom huilt ze toch steeds zo! 
Je weet toch dat…” “Ja, ja!” zei zijn vrouw 
haastig. “Ik weet het en ik heb het ook al 
tegen haar gezegd. Maar ze is nog steeds 
ziek, daar komt het door”. “Nog steeds?” 
bromde de man. “Hebben we dan nog niet 
genoeg geofferd? Heeft ze de amuletten 
nog wel om?” “Ja hoor”, zei Moena, “kijk 
maar. De tanden zitten nog om haar hals 
en het stukje tijgervel ook nog”. “Dan moet 
Wemale er nog maar eens aan te pas ko-
men”, zei vader. Hij dacht na. Het was na-
tuurlijk maar een meisje. En hij had er al 
veel voor moeten betalen. Als de tovenaar 
er nu nog eens bij moest komen, ging dat 
nog meer kosten. Maar aan de andere kant: 
als ze beter werd zou ze hem later mis-
schien een flinke bruidsschat opleveren. 
“Ja”, knikte hij toen nog eens. “Dan moet 
de oude wijze man nog maar eens komen”. 
Met een paar grote passen liep hij naar de 
deuropening en kroop weer naar buiten. 
Moena legde haar dochtertje voorzichtig 
neer en dekte haar toe. “Sst! Wees nu toch 

Ontmoeting 23+
Op D.V. zaterdag 3 september organiseert 
de HHJO een Ontmoeting 23+ in de HHG 
Putten. Het thema is ‘De kerk, wat is mijn 
plaats in de christelijke gemeente?’ Het 
programma is van 15.00 uur tot 20.30 uur. 
Welkom! Info en aanmelden op hhjo.nl/
agenda.

Toerusting leidinggevenden en 
ambtsdragers
Op D.V. 1 en 6 september organiseert de 
HHJO in resp. Ouderkerk a/d IJssel en Oos-
terwolde een toerustingsavond voor lei-
dinggevenden en ambtsdragers. Het the-
ma is ‘Het laatste woord, de hoogste norm 

– het gezag van Gods Woord’. Voor veel jon-
geren is dat niet meer vanzelfsprekend. De 
maatschappelijke visie, de dagelijkse prak-
tijk en geluiden om hen heen zijn er mede
de oorzaak van dat er vraagtekens gezet
worden bij de Bijbel. Moeten we deze niet
anders lezen? We leven toch in een heel an-
dere tijd?

Tijdens deze toerustingsavond denken we 
hier met u en jou over na. De hoofdlezing 
wordt verzorgd door dr. P. de Vries. Tijdens 
de workshopronde komt het gezag van 
Gods Woord terug in combinatie met een 
praktisch thema. Info en aanmelden op 
hhjo.nl/agenda. 
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Ontmoeting 23+

D.V. 3 september 2022 | Spreker: XXX
Locatie: HHG Putten
Tijd: 15.00 - 20.30 uur, inloop vanaf 14.30 uur

Voor informatie en aanmelden: hhjo.nl/agenda

DE KERK
wat is mijn pl�� 

in de christelijke gem�nte?
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Cursus Bijbelse Toerusting uitgaande van 
de Hersteld Hervormde Kerk 
Waarom toerusting? 
De kerk in Nederland komt steeds meer 
aan de rand van de samenleving te staan. 
De ruimte om christen te zijn lijkt kleiner te 
worden. En christelijke opvattingen wor-
den steeds minder begrepen. Daarom is 
wapening en toerusting nodig. Alleen zó 
kunnen we antwoorden bieden op vragen 
die de samenleving stelt. 

Ook voor ons persoonlijk leven is het van 
belang om toegerust te worden. Het is no-
dig om te weten waar wij staan en wat de 
fundamenten zijn van het geloof. Om te 
leren wie wij zijn voor God en Wie Hij wil 
zijn voor ons. Daarom wil deze cursus Bij-
belse toerusting geven. Hierin zullen we 
luisteren naar het Woord van God en zaken 
die daarmee te maken hebben. Zo kan het 
een middel zijn om samen na te denken 
over dat Woord en over de betekenis die dit 
heeft voor ons persoonlijk leven. 

Voor wie? 
De cursus is bedoeld voor iedereen die zich 
wil verdiepen in het Woord van God en 
toegerust wil worden met Bijbelse kennis. 
Geïnteresseerde gemeenteleden maar ook 
ambtsdragers zijn van harte welkom. Zeker 
ook degenen die een vervolg zoeken op de 
belijdeniscatechese worden uitgenodigd. 
Mensen van alle leeftijden doen mee aan 
de cursus. Bijzondere voorkennis is niet 
vereist. 

Hebt u vragen over de geloofsleer? Wilt u 
samen met anderen de Bijbel bestuderen? 
Voelt u de noodzaak om toegerust te wor-
den? Dan is deze cursus beslist iets voor u. 

Wat? 
1 cursus 
De Cursus Bijbelse Toerusting is een cursus 
die toerusting en verdieping wil bieden. 
Er zijn geen toetsen en er is geen verplicht 
huiswerk. 

6 vakken 
De cursus bestaat uit zes vakken. Oude Tes-
tament, Nieuwe Testament, kerkgeschie-
denis, dogmatiek, ethiek en praktische 
theologie. 

3 lessen 
De lessen worden gegeven op zaterdag-
morgen van 9.00 tot 12.20 uur. Er worden 
drie lessen gegeven van elk één uur. Er 
worden dan drie vakken behandeld; de an-
dere drie vakken komen de volgende keer 
aan de orde. 

18 bijeenkomsten 
Per jaar zijn er achttien bijeenkomsten. De 
lessen worden van september tot en met 
mei, twee keer per maand, gehouden. 

3 jaar 
De gehele cursus duurt drie jaar. Wie de 
cursus volledig afrondt, ontvangt hiervoor 
een certificaat en heeft toegang tot de ver-
diepingscursus. 

Waar? 
De cursus wordt gegeven op twee plaatsen 
in het land (Elspeet en Oud-Beijerland), 
mits voldoende deelname. 

Aanmelden
Verdere informatie is te vinden op de web-
site http://www.hersteldhervormdekerk.
nl/hhk/toerusting. U kunt daar de uitge-

breide cursusbrochure downloaden. Ook 
kunt u zich daar aanmelden voor de cursus. 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de administrateur, de heer K. 
Snijder, de Akkers 24, 8271 JC IJsselmuiden, 
telefoonnummer (038) 33 11 44 9 (buiten 
kantooruren) of via het mailadres adminis-
tratieCBT@hhk.nl. 

Ondanks het feit dat Jezus ons duidelijk maakt dat het een smal pad is, zijn er velen vastberaden om 

een zelfgemaakte weg te creëren. Elke dag van hun leven besteden ze aan het doorgaan in hun eigen 

richting. Maar het ‘eeuwenoude pad’ is precies daar vastgelegd waar God het beschikt heeft. En het zal 

niet verschuiven door de grillen van de mens. Ook al zal er nooit meer enig menselijk wezen meer op 

wandelen, het blijft waar God het heeft gevestigd. 

Als je boven de brede weg een bordje hangt waarop staat: ‘Smal Pad’, betekent dit niet dat het dan 

waar is? Het is klinkklare onzin en waanzin om te denken dat, omdat alle anderen ook op de brede 

weg zijn, het wel acceptabel is voor God. De populariteit zou duidelijk moeten maken dat het precies 

andersom is. Zoals John Wesley zei: ‘Als velen met je meegaan, zo zeker als God waar is, gaan zij en jij 

samen richting de hel!

Steve Gallagher
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LezenswaardigWebsite
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 25 september. Kopij hiervoor kan tot uiterlijk 
donderdag 15 september 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).

Als wij de Heere leren vrezen, komt er van-
zelf strijd. Allereerst krijgen wij de wereld 
tegen, zowel de vrome als de onvrome 
wereld. De vrome wereld krijgen wij te-
gen met: ‘Je behoeft het niet zo zwáár te 
nemen, want als dat er zó van langs moet, 
dan zijn er maar weinigen die in de hemel 
komen’. Of: ‘Zou jij het dan alléén bij het 
rechte eind hebben en alle andere mensen 
die óók ernstig zijn en zoeken, het verkéérd 
hebben?’ Ook de onvrome, de goddeloze 
wereld krijgen wij tegen. Want al spreken 
wij niet één woord, maar leven wij uit wat 
de vreze Gods werkt, dan zal ons gedrag, 
onze handel en wandel, ons doen en laten, 
onze kleding, haardracht, enz. al een predi-
king tegen de wereld zijn. Dus die moeten 
ons óók niet. 

Ten tweede krijgen wij onze eigen natuur 
tegen. Ledeboer zong indertijd: ‘Het vlees 
wil in geen enge band’. En in de derde 
plaats krijgen wij de satan tegen. Wij mo-
gen hier álles van hem doen: grote wereld-
lingen zijn, vloekers, drinkers, herberglo-
pers, bioscoop- en schouw-burgklanten, 
voetballers (niet-christelijk en christelijk), 
maar één ding mogen wij niet en dat is: 
naar God vragen, Hem als het hoogste doel 
stellen!

Een woord van wijlen ds. H. Hofman (dr. P. 
de Vries): gelezen in de kerkbode van de 
Hersteld Hervormde gemeente van Boven-
Hardinxveld

Hoe zou een mensenkind buiten Christus 
waarlijk geloof en hoop op God hebben! 

Geloven is: vertrouwend naderen tot de 
Heere en uit wederliefde Hem dienen. Bij 
een eigengemaakte god is dit alles wel 
mogelijk; maar het wordt onmogelijk, 
wanneer wij met de levende God te doen 
krijgen. Dan gaapt er een kloof tussen de 
driemaal Heilige en ons, geheel melaats en 
verwerpelijk. 

Ook kan ik voor de toekomst dan onmoge-
lijk op Hem hopen. Want ik leer zien, niet 
anders dan de verdoemenis waardig te 
zijn. Dat is de vrucht van de aanvankelijke 
ontdekking des Geestes. Maar die Geest 
trekt door; Hij maakt bekend met de Borg 
en verenigt met Hem, het Onbevlekte Lam 
van de Goede Vrijdag, de Levensvorst van 
Pasen. 

O, wat wordt het nu anders! Het geloof en 
de hoop op God ontkiemen. Zou ik Hem 
niet vertrouwen en gehoorzamen, Die Zijn 
enige  Zoon ook voor mij gaf? Zal ik niet op 
Hem hopen, Die met Christus Zijn Kerk tot 
het leven riep? Geloof en hoop worden tel-
kens weer aangevochten, maar de Geest, 
door de Goël verworven, houdt het goede 
werk in stand. 

Eens zal het geloof voor de Sionieten ver-
wisseld worden in aanschouwen, en hun 
hoop zal uit genade overgaan in de vervul-
ling. Dan blijft de liefde, de liefde tot de 
Vader, de Zoon, de Geest en al Gods bemin-
den.

Wijlen Ds. E. van Meer
Het is niet hoe veel je de Bijbel kent maar hoe veel je de Bijbel leeft! 

R.C. Sproul
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Gedicht

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.

Ik bad voor wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,

toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!

“Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren

wat ik U vroeg in mijn gebed?”
Toen hoorde ik deze woorden:

“Ik wil je helpen, o, mijn kind;
je last mag je Mij geven.
Al je zorg neem Ik op Mij,

op heel je weg door ’t leven.

Doch weet één ding, onthoud het goed:
jouw tobben zal niet baten.

Jouw lasten kan Ik dragen slechts
als jij ze los wilt laten.”

Corrie ten Boom
(Naar het Engels van Betty Curti)
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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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