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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. 

 

Kerstfeest betekent Christusfeest. 

Johannes 1:14 (Het boek) En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde.  

Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon 

van de hemelse Vader. 

Christus, Gods Zoon is mens geworden om bij ons op aarde te leven. Deze openbaring van God was nodig, 

want wij hebben God de Schepper de rug toegekeerd om in zonde te leven.  

Jesaja 59:1. De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet te zwak om te luiste-

ren.  De zonde houdt ons gescheiden van God, maar God is niet te zwak om ons te redden en niet doof om 

ons te horen. God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder 

die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Christus kwam niet naar de aarde om ons 

te veroordelen, maar om ons van onze ondergang te redden. 

 

Voor veel mensen is Christus het kindje dat nog steeds door moeder Maria wordt gezoogd. Na de geboorte 

van Christus lezen we in de Bijbel niet meer over Maria's kindje, maar over de Zoon van God. Zoals het 

kindje Jezus is gegroeid tot Gods gezalfde Zoon, moeten al Zijn volgelingen geestelijk groeien tot weder-

om geboren zonen Gods. 

God heeft Zijn Zoon aan ons geopenbaard om Hem te kennen als onze Vader, Helper, Beschermer,  

Redder, Bevrijder, Verlosser, Genezer, Voorziener en Raadsman. 

God heeft Hem met de Heilige Geest en kracht gezalfd. Hij deed heel veel goeds, en genas alle mensen die 

in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem. En Hij is niet veranderd. Jezus Christus was, 

is en blijft voor altijd Dezelfde. 

  

Door de komst van Gods Zoon vieren wij Kerstfeest, Paasfeest, Hemelvaart en Pinksterfeest.  

Zonder Christus zijn deze vieringen commercieel. Alleen door Christus en met Christus kunnen wij deze 

feesten goed vieren. Met Pasen vieren wij de opstanding van Christus uit de dood. Hij moest als mens 

 komen om voor onze zonden aan het kruis te lijden, bloeden en te sterven. Hij werd begraven en stond de 

derde dag op uit het graf. Hij offerde zichzelf voor onze zonden. 

De dief (satan de leugenaar) heeft mensen misleidt en hun van het leven beroofd, maar Christus kwam en 

bracht ons leven en overvloed. Zelf meer dan dat, het eeuwig leven. 

 

Met Pinksteren vieren wij de uitstorting van de Heilige Geest op de volgelingen van Christus. 

Hij beloofde de Heilige Geest op hun uit te storten na Zijn hemelvaart, wat ook is gebeurd. 

Ook in deze tijd ontvangen gelovigen Zijn Geest en kracht om in de wereld Zijn getuigen te zijn.  

Met kerstfeest staan wij ook stil bij Zijn wederkomst naar de aarde. Dan komt Hij als de Bruidegom voor 

de opname van Zijn Bruid, Zijn Gemeente. Met Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren maken wij ons net 

als de wijze maagden klaar om de Bruidegom te ontmoeten. Wees wijs en maak u klaar want Christus de 

Koning der Koningen komt spoedig. Amen. 

mailto:j.mashart1@kpnmail.nl


De pastors en alle overige leiders van de gemeente wensen u gezegende kerstdagen, een goede jaarwisse-

ling en alvast een voorspoedig 2021. 

 

Door de huidige situatie bezoeken niet alle leden de zondagdiensten, maar de vaste lasten van het Unity 

Huis zijn ongewijzigd. Bij deze willen wij u herinneren de offers en tienden over te maken naar het reke-

ningnummer NL69 RABO 0321 0678 43 van Unity Ministries. 

Hartelijk dank voor uw medewerking en ondersteuning.  

  

Voorlopig komen wij alleen op de zondag fysiek samen, alle andere activiteiten zullen via MS Teams 

plaatsvinden.  

 

 

Rooster 

Wo 2 10.00 Vrouwenbidstond via video bellen 

Vr 4 20.00 Voorbede via MS Teams 

Za 5  10.00 Bestuursvergadering 

Za 5   Dag van vasten en bidden (thuis) 

Zo 6 10.00 Eredienst met avondmaal. Spreker, Pastor John Mashart 

Wo 9 10.00 Vrouwenbidstond via video bellen 

Vr 11 20.00 Voorbede via MS Teams 

Za 12 18.00  Praiseteam vergadering in het Unity Huis 

Za 12 19.30 Mannensamenkomst 

Zo  13 10.00 Eredienst. Spreker, Diaken Florine Biekman 

wo 16 10.00 Vrouwenbidstond via video bellen 

Vr 18 20.00 Voorbede via MS Teams 

vr 19 11.00 Senalls 

Za 19 16.00 Kinderkerst diner 4 tot 12 jaar (aanmelden verplicht i.v.m. beperkte aantal plekken). 

Per email: kinderkerstunity@outlook.com 

Zo 20 10.00 Eredienst. Spreker Pastor John Mashart 

Wo 23 10.00 Vrouwenbidstond via video bellen 

Vr 25  12.00 Kerstdienst 

Zo 27 10.00 Dankdienst 

Wo 30 20.00 Voorbede via Teams 
 

 

Door de genade van God hoopt onze broeder, oudste, penningmeester en leraar Frank van Kempen  

op 23 december zijn 75ste verjaardag te gedenken. In de dankdienst van zondag 27 december is er  

gelegenheid om broeder Frank te feliciteren.  

I.v.m. de huidige maatregelen willen wij u vriendelijk verzoeken via www.unity-ministries.nl te registre-

ren. 
 

 

                                                                          Verjaardagen December 

               3      Glenn Macdonald       18 Helci Deel 

               8       Geraldine Johnson       18 Yoice Rustenburg 

             10          Toni Johnson   

14 Nesta Ford – St.Luce 20 Priscilla Karwofoedi 

15 Sergei Karwofoedi 23 Franklin van Kempen 

16 Norah Charles 23 Monifa Lamé 

16 Mildred Nikulka 24 Nathan Rink 

17 Haidy Bergfeld - Leons 29 Cynthia Paal 

  31 Nuris Mathilda 

 

 

               Huwelijken 
7 Echtpaar Karwofoedi – Neuve 7 jaar 

 


