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Oudsten 

Frank van Kempen Esme Watson Marino Soetosenojo 

 

                                                                     

Woord van de voorganger 

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

 

Samen wandelen is beter dan alleen 

 

Kolossenzen 2:6-7 Zoals u dan Christus Jezus, de Heer hebt aangenomen, wandel zo in Hem, geworteld 

en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees overvloedig daarin in 

dankzegging. 

De Bijbel vergelijkt leven vaak met een wandeling, omdat wij in het leven niet gewoon stil blijven zitten. 

We zijn op reis! Ons leven is een geestelijke wandeling met Christus en met leden van Zijn lichaam.  

In het hele Nieuwe Testament wordt ons verteld te wandelen in wijsheid, in de liefde, in het licht, in ge-

hoorzaamheid, en in de Geest. Maar het is nooit Gods bedoeling geweest dat we alleen door het leven zou-

den gaan. Dit heeft niets te maken met alleen gaand of getrouwd zijn, maar gemeenschap in het geestelijk 

gezin, het lichaam van Christus.  

Sommigen zullen zeggen is het verkeerd alleen te wandelen? Want ik houd ervan om alleen te wandelen, 

ik geef er zelfs de voorkeur aan, ik kan in mijn eigen tempo lopen, ik hoef niet op anderen te wachten. 

Je wilt misschien alleen wandelen, maar je hebt anderen nodig om met je mee te gaan door het leven. 

Hierbij drie redenen waarom het nodig is; 

1 – Het is veiliger, heb je ooit ’s nachts alleen langs een eenzame weg of door een donker steegje moeten 

lopen? Het kan een beetje eng zijn. Het is veiliger jouw levensweg met anderen te gaan. 

2 – Het is ondersteunend, als je alleen rent, ren je snel, maar als je samen rent, ren je ver. Het leven is 

geen baan van 50 meter; het is een marathon! De enige manier waarop je de race kan winnen en geen 

burn-out oploopt, is door het hebben van andere mensen die betrokken zijn in je leven. Dit ontstaat door 

middel van betekenisvolle relaties. 

3 – Het is slimmer, je leert meer door met anderen te wandelen dan alleen met jezelf bezig te zijn. 

Spreuken 28:26a zegt: Wie op het eigen hart vertrouwt, is een dwaas; maar wie in wijsheid wandelt zal 

ontkomen. Met andere woorden, als je de enige bent die iets bedenkt en niemand is het met je eens, kan je 

de verkeerde kant opgaan. Als je alleen door het leven gaat en je hebt niemand om bij aan te kloppen, raak 

je van het pad. Dan moet je weer op de juiste koers zien te komen. 

Prediker 4:7-9 zegt: Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoe-

gen. Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen 

tweede is om hem overeind te helpen.  

Efeziërs 4:16 zegt: Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band 

die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam 

zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. 

Conclusie; we hebben elkaar nodig in het leven om te groeien tot de persoon zoals God het bedoeld heeft. 

Het leven gaat over relaties. God is liefde, en Hij wil dat je leert Hem lief te hebben en van anderen te 

houden. Dat zijn de twee grootste lessen in het leven. 
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Mededeling: 

Nadat we in de maand juli op de zondag twee samenkomsten hebben gehouden, zijn we tot de conclusie 

gekomen dat de tweede dienst door te weinig mensen wordt bezocht! 

Om deze reden hebben wij besloten per ingaande zondag 9 augustus 2020 terug te gaan naar één samen-

komst op de zondag, (10.00 – 12.00 uur) 

De gemaakte afspraken (digitale aanmeldingen) en de genomen RIVM maatregelen blijven van kracht. 

 

De kamp midweek van 2020 is vanwege de coronacrisis geannuleerd en verplaatst naar 26 tot 30 juli 2021. 

 

Een woord van dank aan allen die trouw hun tienden, giften en donaties op welke wijze dan ook hebben 

gegeven aan de Unity gemeente. Lucas 6:38  Geef en u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, 

geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven,  want met dezelfde maat waarmee u meet, zal 

er bij u ook gemeten worden. 

  

                                                                         Rooster 

Za 1 19.00 Blijde Terras avond. Bijdrage € 5,00    

Zo 2 10.00 & 12.00  Erediensten. Spreker Ps. John Mashart. Registratie via de website 

Vr 7 20.00 Voorbede 

Zo 9 10.00  Eredienst, spreker Ps. John Mashart. 

Vr 14 20.00 Voorbede 

Zo 16 10.00  Eredienst, spreker Ps. Marino Soetosenojo 

Vr 21  Geen voorbede 

Za 22 12.00 Bidden & vasten 

Zo 23 10.00  Eredienst met avondmaal, spreker Ps. John Mashart 

Ma 24 19.30 Oudstenraad 

Vr 28 20.00 Voorbede 

Za 29 10.00 – 15.00 Leiders retraite in het Unity Huis 

Thema; eenheid 

Za 29 19.00 Jongeren samenkomst 

Zo 30 10.00  Eredienst, spreker Ps. Rinia Mashart 

 

 

 

Verjaardagen 

            4                                  Chibon Liu        21 Magen-Elisa Drielinger 
           14 Viliany Leito          22 Heleen Thakoer 
           15 Guillaume Westerhof        23 Ilona Pool 

17 Bertha Toren        26 Ester Menasse 
20 Melissa Rink        30 Farilson Mathilda 
20 Nurvienne Mathilda   

 

 

Huwelijken 

2                                                       Echtpaar Westerveld – Kana 29 jaar 

11                                                       Echtpaar Soetosenojo – Griffith 28 jaar 

22                                                       Echtpaar Waterval – Eelst 11 jaar 

 

 

 

 


