
Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente 

 

Zondag 17 februari 

09.30 uur: kand. G.J. Veldhuis (’t Harde) 

19.00 uur: ds. R. van de Kamp (Putten) 

 

Voorzang 

Morgendienst: Psalm 100 vers 3 

Avonddienst: Psalm 103 vers 2 

 

Collecten 

1 diaconie, 2 kerkvoogdij, 3 Landelijk jeugdwerk 

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes. 

 

Weekdienst 21 februari 

19.30 uur: ds. J.L. Schreuders (Urk) 

Collecten: 1 kerkenraadsfonds, 2 kerkvoogdij 

  

Giften bezoekwerk 

Ouderling Jansen ontving € 20 voor de diaconie.  

 

Catechisatie 

Leren: 

12-14 jaar: de leeropdracht op bladz. 60 of vraag en antw. 39 van de Catechismus. 

15-17 jaar: de leeropdracht op bladz. 75.  

  

Uit de kerkenraad 

24 februari: Ds. D. Heemskerk, doopdienst 

10 maart: Ds. D. Heemskerk, voorbereiding Heilig Avondmaal  

12 maart: 20.00 uur Censura morum (deze week i.v.m. biddag geen avondmaalskring) 

13 maart: Ds. C.M. Buijs, Biddag 

17 maart: Ds. D. Heemskerk, Heilig Avondmaal (’s avonds nabetrachting) 

31 maart: preekbespreking 15- na de morgendienst  

14 april: preekbespreking 15+ na de avonddienst  

 

Beroep dominee D. Zoet 

Gemeente, we kunnen u meedelen dat dominee Zoet ons afgelopen dinsdag, aan het einde van 

de middag, heeft bekendgemaakt dat hij het beroep naar de gemeente van Garderen mocht 

aannemen. 

Het is ons tot grote verwondering dat de Heere het in het hart van dominee Zoet gewerkt heeft 

het beroep naar onze gemeente aan te nemen. Het is een bijzondere blijk van de 

goedertierenheid des Heeren jegens onze gemeente en een onverdiende blijk van Zijn 

barmhartigheid, dat Hij al zo snel na het afscheid van dominee Pieters ons weer een herder en 

leraar wil schenken. Hem zij de dank en de aanbidding, Die dit alles bestuurd heeft.  

  

Algemene catechisatie  

Zaterdagavond 16 februari is er om 19.00 uur in De Rank algemene catechisatie. Iedereen is 

hartelijk welkom. Dominee D. Heemskerk gaat dan verder met de behandeling van de Dordtse 

Leerregels.   

 
Jeugdvereniging 15- 
Vrijdagavond 15 februari is er om 19.15 uur inloop, om 19.30 uur starten we en om 21.30 uur 

is de avond weer afgelopen.  
Groet, Janneke, Geurt, Arjan en Bart  
 



 

 

Doopzitting 

Maandagavond 18 februari is er om 21.00 uur doopzitting in De Rank. 

Ouders, wilt u voor die tijd samen het doopformulier doorlezen? 
 
Moedermorgen 
Woensdagmorgen 20 februari is er weer moedermorgen in De Rank van 9.30–11.00 uur. 

Vanaf 9.15 uur staat er koffie en thee klaar. We bespreken met elkaar hoofdstuk 10 van het 

boekje 'Opvoedingsreis' deel 1 van Frans en Andrea van Hartingsveldt. Alle moeders van 

harte welkom. Breng gerust je kleine kinderen mee.  
 
20+-kring 
20 februari zal er weer 20+- kring zijn. Deze keer bij de familie Bouwers, Harderwijkerweg 

34 in Garderen. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur, we beginnen om 20.00 

uur.  Deze avond beginnen we met het behandelen van Jakobus 4. Hartelijke welkom! 
 
Vrijwilligershulp 
Voor vrijwilligershulp (ook voor vervoer naar de kerk) kunt u contact opnemen met onze 
coördinator, mevr. E. (Elisabeth) Bouwers via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com en via 06-
53972114. 
 

Tijdbetrokken  

In Mattheüs 6 vers 22-23 staat: “De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog 

eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; maar indien uw oog boos is, zo zal 

geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de 

duisternis zelve zijn!” Volgens de genoemde tekst is een oog dat gericht is op God eenvoudig. 

Het woord eenvoudig betekent hier gezond of zuiver. In de tekst staat het eenvoudige oog 

tegenover het boze oog. Ook wordt in de tekst de verbinding gelegd tussen het eenvoudige 

oog en het verlichte lichaam tegenover het boze oog en het duistere lichaam. Wat wij met 

onze ogen doen, heeft gevolgen voor ons lichaam. De vraag is hoe wij onze ogen gebruiken. 

Die vraag is zeker van belang als we nadenken over het medium film in Bijbels licht. 

 

Lezenswaardig 

“De grote Opperhovenier, de Vader onzes Heeren Jezus Christus, heeft mij door een 

wonderlijke voorzienigheid, met Zijn eigen hand – indien het stichten zou, zo durf ik het 

bezweren – hier geplant, alwaar ik door Zijn genade in dit gedeelte van Zijn wijngaard groeie 

– ik durf niet anders zeggen, dan dat de satan en de wereld (een van zijn pages, aan welke hij 

zijn bevelen opdraagt) het tegendeel gezegd hebben – en hier zal ik blijven, totdat het de grote 

Heer van de wijngaard goeddunkt, mij te verplaatsen. Doch wanneer Hij het gepast oordeelt, 

om mij aan de wortel los te maken, en mij dáár te planten, waar ik nuttiger zijn kan, zowel om 

vrucht, als om schaduw te geven, en indien Hij, Die geplant heeft, uitrukt om te verplanten, 

wie durven er hun hand aan [te] slaan en het [te] verhinderen? En indien zij zulks wagen, zo 

zal God hun de arm van de schouder slaan, en Zijn werk voortzetten. Gaat onze Heere 

westwaarts, dan gaan de duivel en de wereld oostwaarts; en weet ge niet, dat dit steeds de wijs 

was van handelen tussen God en de wereld, dat God trekt en zij vasthouden? Dat God “ja” 

zegt, en de wereld “neen”? Maar zij vallen achterover en zien hun plan verijdeld, terwijl God 

Zijn greep vasthoudt.”  (Samuël Rutherford, Brieven, 1981, bladzijde 63) 
 
De stenen van Jacob 

Bethel 

Genesis 28, Jacob moet vluchten voor zijn broer Ezau en komt te Luz, waar hij de nacht hoopt 

door te brengen. Vers 11: En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofdpeluw, en 

legde zich te slapen te dierzelver plaats. 
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De Heere komt Zich in een droom aan Jacob bekend te maken. Vers 13: Ik ben de Heere, de 

God van uw vader Abraham, en de God van Izak;  en doet aan Jacob een belofte:  dit land, 

waarop gij ligt te slapen, zal Ik u geven, en uw zaad. 

Als Jacob ontwaakt, beseft hij wat de plaats is waar hij zich te slapen had gelegd. Vers 17: 

Hoe vreselijk is deze plaats! (Kanttekeningen: ten aanzien van de heerlijkheid der majesteit 

Gods, die hier op een bijzondere wijze aan Jacob vertoond was.) Dit is niet dan een huis 

Gods, en dit is de poort des hemels (Kanttekeningen: Dit is een plaats waarin God op een 

bijzondere wijze woont, om de mensen door Zijn bijzondere openbaring aan te spreken, en 

om van hen aangesproken te worden, door hun gebeden en godsdiensten, die van hieruit, als 

door een poort, in de hemel opklimmen.) 

Vers 18: Jacob nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een 

opgericht teken, en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam dierzelver plaats Bethel. 

Vers 20: Jacob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij zal zijn (….); zo zal de 

Heere mij tot een God zijn. 

 We zien vaak in de Bijbel dat er een steen wordt opgericht. Dat gebeurt dan om een plaats 

aan te duiden of een gebeurtenis aan te geven of om als getuige bij een belofte te dienen. 

Gilead 

We zien van een andere steen bij Gilead. Dat is als Jacob achterhaald wordt door zijn 

schoonvader Laban. God verbiedt Laban om Jacob kwaad te doen. Genesis 31 vers 24: Wacht 

u, dat gij met Jacob spreekt noch goed, noch kwaad. Zo komt het tot een verbond tussen 

Laban en Jacob. En ook hier wordt een steen of een steenhoop opgericht, niet alleen om een 

grens aan te geven, maar ook om tot een getuige te zijn. Gilead betekent: een hoop van 

getuigenis. Vers 52: Deze zelve hoop zij tot een getuige, en dit opgericht teken zij een 

getuige, dat ik tot u voorbij deze hoop niet komen zal, en dat gij tot mij voorbij deze hoop niet 

komen zal, ten kwade. 

Pniël 

Van de derde steen van Jacob lezen we als Jacob in Sichem aankomt. Dit is na de zo 

spanningsvolle ontmoeting met zijn broeder Ezau. Hoofdstuk 33, vers 20: En hij richtte aldaar 

een altaar op, en noemde het ‘El Elohe Israëls’, de God Israéls is God. Dit altaar diende voor 

Jacob als dankoffer voor Gods behoedende zorg bij de ontmoeting met zijn broeder Ezau en 

voor de behouden aankomst in Sichem. 

Dit is de eerste keer dat Jacob voor zichzelf de naam ’Israël’ gebruikt. Deze naam kreeg hij 

van God bij Pniël (het aanzien van God) in hoofdstuk 32, vers 28: Toen zeide Hij: Uw naam 

zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met 

de mensen, en hebt overmocht. 

El Bethel 

Tenslotte moet Jacob ook uit Sichem vluchten. Dit is de besturende Hand van God dat Jacob 

Sichem moet verlaten, want Jacob moet terug naar Bethel. Genesis 35, vers 1: Daarna zeide 

God tot Jacob: Maak u op, trek op naar Bethel, en woon aldaar en maak aldaar een altaar voor 

dien God, Die u verscheen, toen gij vluchtte voor uw broeder Ezau.  

En zo komen we bij de vierde steen van Jacob. Vers 6 en 7: Alzo kwam Jacob te Luz, hetwelk 

is in het land Kanaän, (dat is Bethel), hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde aldaar 

een altaar, en noemde die plaats El Bethel, want God was hem aldaar geopenbaard geweest, 

als hij voor zijns broeders aangezicht vluchtte. 

Zo wordt Jacob door God teruggeleid naar Bethel. Jacob noemt Bethel nu ‘El Bethel’, dat 

betekent God is (te) Bethel. 

 

Ten slotte   

Gemeente, wat hebben deze vier stenen ons te zeggen? Waar en wanneer worden deze stenen 

opgericht? Dat is enerzijds daar waar er dankbaarheid jegens God in het hart gegeven wordt 

voor bescherming en behoudenis en anderzijds tot getuigenis daar waar er beloften worden 

gedaan aan God of aan de naaste. Heeft u wel eens zo’n steen opgericht? Na een ernstig 

ziekbed of na dat bijna-ongeluk dat nog net goed afliep? En hoe staat het nu met deze steen, 

staat hij nog overeind of niet meer? Wat God aan u belooft, komt Hij, op Zijn tijd, zeker na, 

maar weet u nog wat u aan God belooft heeft en hoe is het daarmee gesteld? 



Als we de weg van Jacob zien van Bethel naar El Bethel zien we duidelijk Gods leiding en 

bewaring in het leven van Jacob. Dit is een weg van het huis van God (Bethel), naar de God 

van dat huis (El Bethel). 

Van Bethel lezen we in de kanttekeningen bij Genesis 27 vers 14: ‘Dit is een plaats waarin 

God op een bijzondere wijze woont, om de mensen door Zijn bijzondere openbaring aan te 

spreken, en om van hen aangesproken te worden, door hun gebeden en hun godsdiensten, die 

van hieruit, als door een poort, in de hemel opklimmen.’ Gemeente, gaat u zo ook naar de 

kerk, het huis van God, om hier tot de Heere te bidden en te smeken; maar ook om hier van de 

Heere aangesproken te worden? 

Verder spreekt Jacob: ‘Vreselijk is deze plaats”, dit zegt hij met het oog op de heerlijkheid der 

majesteit Gods. Hebben wij hier oog voor, als we het huis van God betreden? Doen we dat 

met eerbied en gepastheid? Letten we op onze kleding en zijn we eerbiedig, maar bovenal 

stellen wij ons hart open voor hetgeen God ons op deze bijzondere plaats te zeggen heeft? 

Van El Bethel lezen we: ‘Want God was hem aldaar geopenbaard geweest.’ Heeft u nog 

genoeg aan Bethel, of gaat uw hart uit naar El Bethel? Verlangt u ook naar de openbaring van 

God in uw hart, zodat u, uit genade, van een Jacob een Israël mag worden? De discipelen 

vroegen Jezus: ‘Rabbi, waar woont Gij?’ De Heere Jezus is opgevaren naar de hemel, maar 

heeft ons nog een Bethel gelaten, een huis van God. Komt dan en ziet waar Hij woont, neemt 

intrek en laat u leren de woorden van de Opperste Leidsman des Geloofs. Dat Hij u zal leiden 

van Bethel, via Pniël, naar El Bethel. Dit tot uw eeuwig behoud en bovenal tot eeuwige roem 

en aanbidding van de Grote Vorst van Israël. 

 Uw kerkenraad 

 

Woord en Daad 

Zaterdagmiddag 2 maart: Winterwandeling Solsche Gat/ Het Drie  

Na de succesvolle en gezellige winterwandeling van vorig jaar hebben we dit jaar een nieuwe, 

verrassende wandeling voor u uitgezet! We vertrekken tussen 15:00 en 15:30 uur in groepen 

vanaf Sprielderweg 207 (achter Boshuis Drie) om via een heerlijke boswandeling bij het 

Solsche Gat te luisteren naar het verhaal van deze mysterieuze plek… Na afloop kunt u zich 

opwarmen met heerlijke snert en warme chocolademelk. Lengte van de tocht is ca. 6 km. 

Kosten zijn €5,- p.p en €15,- per gezin.  

Graag vooraf aanmelden via comite.middenveluwe@outlook.com of 06-53972114. De 

opbrengst van deze wandeling gaat naar een scholings- en trainingsprogramma in Bangladesh.  
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