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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. 

 

De Gemeente is met Jezus Christus meer dan overwinnaar. 

 

De Gemeente is geen gezellig clubje, maar het leger van Christus dat oorlog voert door te waken, bidden 

en strijden. God aanbidden, Zijn woord onderzoeken, het evangelie verkondigen, zieken genezen en de-

monen uit drijven in Jezus naam. 

God heeft alle macht in de hemel en op aarde, Hij heeft een leger in de hemel zowel op de aarde. 

In elke omstandigheid en geestelijke strijd zijn wij met Jezus Christus meer dan overwinnaar. 

 

In de hemel hadden Michael en zijn engelen oorlog te voeren tegen de draak, ook de draak en zijn engelen 

voerden oorlog. Openbaring 12:7-12. Maar de grote draak en zijn engelen konden geen stand houden en 

werden op de aarde geworpen. Toen verscheen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en 

de macht van Zijn Gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor 

onze God is neder geworpen. Satan rebelleerde, verstoorde en ondermijnde het gezag in de hemel. Omdat 

de Almachtige God Zijn eer met niemand deelt, moest satan met zijn trawanten de hemel verlaten.  

Op dat moment begon de hemel zich te verheugen, en op het zelfde moment begon de ellende op aarde, 

want er staat geschreven, wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmig-

heid, wetende dat hij weinig tijd heeft. 

Het begon bij de verleiding van Eva en Adam, de zondeval, de moord van Abel door zijn broer Kain en al-

le oorlogen, ziektes en zaken die hebben geleid tot vernietiging van de mensheid. 

Maar prijst God want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Titus 2:11. 

Christus is op aarde gekomen en heeft ons verlost door Zijn vergoten bloed aan het kruis en Zijn opstan-

ding uit de dood. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen 

gezegevierd Colossenzen 2:15. 

Hij is naar de Vader gegaan zodat de Trooster, de Heilige Geest kon komen. Hij heeft ons gedoopt met de 

Heilige Geest en met vuur. Hij heeft ons de vrucht en de gaven van de Geest en talenten gegeven. Hij heeft 

ons de bediening van verzoening gegeven. Hij heeft Zijn Gemeente de vijfvoudige bediening gegeven 

Efeziërs 4:11-12. Hij heeft ons krachtig gemaakt in de sterkte Zijner macht en ons de gehele wapenrusting 

Gods gegeven om de geestelijke oorlog te voeren en te overwinnen. Efeziërs 6:10-13.   

Hij heeft ons de geestelijke wapens gegeven om de bolwerken te slechten/vernietigen. (dit is de plaats 

waar de oorlog begint, in het hart en de gedachten van mens). 2 Korintiërs 10:3-6.  

Hoe de omstandigheden ook mogen zijn, wij zijn in dit alles meer dan overwinnaars door Hem die ons 

heeft liefgehad Romeinen 8:37. 

Wij vrezen niet want de heilige engelen die bij ons zijn, zijn talrijker dan de gevallen engelen. 2 Koningen 

6:16 & 2 Kronieken 32:7-8. En weet vooral dat Hij (de Heilige Geest) die in u is meer is dan die uit de 

wereld is. 1 Johannes 4:4. 

Als Gemeente van Christus mogen wij Hem danken voor zoveel genade, amen.  
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Een woord van dank aan allen die trouw hun tienden, giften en donaties op welke wijze dan ook hebben 

gegeven aan Unity Ministries. 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. 

  

Deze maand komen we alleen voor de zondagdiensten fysiek bij elkaar. 

De doordeweekse activiteiten zullen via MS Teams plaatsvinden.  

 

 

 

Rooster 

Zo 1 10.00 Eredienst. Spreker Pastor John Mashart 

Zo t/m za  20.00 Gebedsweek tegen het corona virus. Ieder bidt op zijn eigen plek. 

Ma 2 20.00 Oudstenraad 

Wo 4 10.00 Vrouwenbidstond via video bellen 

Wo 4 19.30  Discipelschaptraining 

Vr 6 20.00 Voorbede via MS Teams 

Zo 8 10.00 Eredienst. Spreker Pastor John Mashart 

Wo 11 10.00 Vrouwenbidstond via video bellen 

Wo 11 20.00 Evaluatie oudstenraad en bestuur 

Do 13 20.00 Voorbede via MS Teams 

Zo 15 10.00 Eredienst. Spreker Oudste Frank van Kempen 

Wo 18 10.00 Vrouwenbidstond via video bellen 

Vr 20 20.00 Voorbede via MS Teams 

Za 21 11.00 Senalls via video bellen 

Zo 22 10.00 Eredienst. Spreker Pastor John Mashart 

Wo 25 10.00 Vrouwenbidstond via video bellen 

Wo 25 20.00 Leiderstraining via MS Teams 

Vr 27 20.00 Voorbede via MS Teams 

Za 28 19.00 Jongerengroep  

Zo 29 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Marino Soetosenojo 

 

 

Verjaardagen November 

            5 Geurlain Vyent     20                Horst Nikulka 
            6   Samuel Claver         26 Elise Thakoer 
            9      Ronald Netto         28           Benito Lamé 
           14            Marleen Pendisa               

18 Suzzy Asemota   
 

 

 

               Huwelijken 

7 Echtpaar  Rink-Neuve 12 jaar 

 

 

 

 

 


