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Woord van de voorganger 

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 

 

Overwinning en vergeving door de Kruisdood van Jezus Christus. 

Lucas 23:33-34 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de mis-

dadigers, de ene aan zijn rechter zijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide: Vader vergeef het hun, want zij weten 

niet wat zij doen. 

Johannes 19:28-30 Hierna zeide Jezus, daar Hij wist, dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden: Mij 

dorst! Er stond een kruik vol zure wijn; zij staken dan een spons, gedrenkt met zure wijn op een hysop stengel en brachten die 

aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 

 

Kruisiging was een doodstraf die de Romeinen toepasten op zware misdadigers. Het was verschrikkelijk pijnlijk, vernederend 

en kon dagen duren. Gevangenen werden aan een kruis gespijkerd of gebonden en bleven daar hangen tot ze stierven door ver-

stikking. Het gewicht en de houding van het verzwakte lichaam maakten ademen steeds moeilijker. Jezus die zonder zonde was 

stierf als een vervloekte.  

In Galaten 3:13 lezen wij: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat 

geschreven in Deuteronomium 21:23 Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 

  

De kruisdood van Jezus Christus heeft overwinning op de dood en vergeving van zonden tot stand gebracht. 

 

De boodschap van Jezus dood voor onze zonden klinkt mensen die niet geloven als onzin in de oren. Het wordt gezien als een 

teken van zwakheid. Maar Jezus is niet dood gebleven. Zijn opstanding laat zijn kracht zien, die zelfs sterker is dan de dood.  

Hij zal ons redden van de eeuwige dood en ons eeuwig leven geven als we op Hem vertrouwen als onze verlosser. 

 

De dood van Jezus baande voor alle mensen de weg tot God. Zijn dood ruimde de zonde uit de weg, die een goede verhouding 

met onze Schepper blokkeerde. Dit betekent niet dat iedereen gered is, maar dat de weg is vrijgemaakt voor ieder die in Jezus 

gelooft om behouden te worden. God geeft verlossing aan alle mensen die door geloof aanvaarden dat Christus voor hen stierf. 

 

Niemand kan zichzelf redden. Wie eeuwig wil leven, moet helemaal op Gods genade steunen. Dat geldt voor alle mensen, of ze 

nu moordenaars zijn of eerlijke, hardwerkende burgers. Alle mensen zijn zondaars. Zelfs al hadden we maar één zonde begaan, 

dan nog waren we van Christus afhankelijk voor verlossing en om eeuwig leven te ontvangen. 

Buiten Jezus Christus om kan niemand verlost worden van zonde. 

 

Gebed in afzondering 

Almachtige God en Vader, 

Dank U dat wij deel mogen uitmaken van Uw wereldwijde kerk in afzondering. Dank u voor de kans om Uw evangelie van 

liefde en hoop te verspreiden in een wereld vervuld met duister en wanhoop. 

Uw Woord zegt dat als Uw volk zich vernedert, breekt met de zondige praktijken en U weer zoekt, dan zult U luisteren en het 

land weer gezond maken. Dus wij, Uw volk vragen U vergeving voor al die keren dat we ervoor kozen onze naasten niet lief te 

hebben als ons zelf. Onze broeders en zusters niet lief te hebben zoals U ons hebt liefgehad. Laat deze periode van afzondering 

Uw gemeente sterker maken en ons eraan herinneren hoeveel U van deze wereld houdt. 

Genees alstublieft ons land en gebruik ons om anderen te helpen. 

Laat ons geloof groeien en laat Uw gemeente wereldwijd groeien. 

 

Kom, Heer Jezus, en doe wat U alleen kan doen. 

 

In Uw wonderbare en Machtige naam, 

Amen 
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Update: Geliefden, zoals u weet is in Nederland besloten alle evenementen af te gelasten. Ook wij als gemeente volgen hierin 

de richtlijnen van het RIVM m.b.t. het corona virus. Daarom is er besloten om de wekelijkse activiteiten in de kerk af te gelas-

ten. 

 

U kunt de diensten online via Facebook, Website of YouTube volgen. 

 

In deze weken wordt er Natuurlijk geen offer opgehaald, de kosten voor het Unity Huis e.a. lopen ondertussen wel door. Als u 

gewend bent uw tienden contant via het offer te geven, kunt u dit deze weken apart leggen, maar u kunt het ook overmaken. 

Dit geldt ook voor bijdragen aan Vrienden van Unity en andere gaven. Vermeld in de omschrijving waar uw bijdrage voor is, 

dan verwerkt de penningmeester het. Het rekeningnummer van de gemeente is NL69 RABO 0321 0678 43. 

Dank voor uw medewerking en ondersteuning! 

 

Blijf gezond en in contact! In deze dagen zien we elkaar niet, maar kunnen we er wel voor elkaar zijn. 

Laat het vooral weten als u ondersteuning, hulp, bemoediging nodig heeft. U kunt dan natuurlijk terecht bij de verschillende 

groepsleiders, diakenen, oudsten en de pastors. Een gezegende tijd toegewenst. De leiding van Unity Ministries.  

 

 

                                                                          Verjaardagen April 

               2                   Albertine Waterval - Eelst 8 Harry Lepelblad 
              2 Noa – Nate Kartopawiro        9 Jeanay Acton 
              4 Jehizkia Sellekandu 12 Antoin damba 

5 Anne Marie netto - Bolte 18 Rinaldo Ford 
6 Prudence Van Aken 21 Priscilla Sellekandu 
7 Nadia Menasse 26 Paltiel Asemota 
7 Siegfried Haakmat 28 Delaya Waterval 

 

 

 

               Huwelijken April 

2 Echtpaar van Kempen – Kalaykhan 50 jaar gehuwd 

10 Echtpaar Damba – Dijkman 21 jaar gehuwd 

19 Echtpaar Sellekandu – Kandasamy 26 jaar gehuwd 

 

 

 


