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Woord van de voorganger 

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

 

Gods weg is de beste, maar niet de gemakkelijkste. 

Exodus 13:17-18 Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der 

 Filistijnen, hoewel deze de naaste was. Want God zeide: het volk mocht eens berouw krijgen, wanneer zij 

in de strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Daarom liet God het volk zwenken, de  

woestijnweg op naar de schelfzee. 

 

Gods liefde voor Israël, en voor alle mensen, is grenzeloos. God wil het beste voor iedereen. 

Hij heeft zijn liefde bewezen door zijn Zoon Jezus te geven, die aan het kruis voor ons is gestorven. 

God ging die weg met Jezus omdat het de beste weg was om de mensen te redden. Het was ook de enige 

weg voor God om voor de zonden van alle mensen de prijs te betalen. Jezus, is die weg vrijwillig gegaan. 

Hij heeft wel gebeden voor een andere weg: Mijn Vader, indien mogelijk, zoek een andere weg, laat deze 

beker Mij voorbij gaan, doch niet zoals Ik wil, Maar zoals U het wilt. (Mattheüs 26:36-46) 

God wilde het zo en Jezus is toen de weg van het kruis gegaan. Gods weg! Het einddoel is wel bereikt:  

Jezus is opgestaan uit de dood en zit aan de rechterhand van de Vader. (Lucas 22:69 en Efeziërs 1:20) 

Omdat Jezus de weg van Heer, zijn Vader is gegaan, is vergeving van zonden mogelijk voor alle mensen. 

De beste weg is altijd de weg van de Heer. Het is niet altijd de gemakkelijkste weg voor onze emoties,  

gevoelens, natuur en ons karakter. Denk aan de weg die God uitkoos voor het volk Israël. 

Hij stuurde hen de woestijnweg op, richting de zee. Het was voor Israël op dat moment de weg van de 

Heer. Was er een reden waarom God deze weg koos, en was dit de beste weg? God wist dat zij in geval 

van oorlog berouw zullen krijgen en naar Egypte willen terugkeren. Maar de weg van God is de weg van 

zegen, wonderen en leven. De meeste gelovigen zeggen dat Gods weg de beste is, maar dat betekent nog 

niet dat men ook wandelt op Gods weg. De ervaring is vaak anders. Kijk maar naar Israël. Het volk koos er 

zelf voor om niet Gods weg te bewandelen. Zij luisterden naar de twaalf verspieders die een kwaad ge-

rucht verspreidden en verwierpen de woorden van de twee verspieders die hen aanmoedigden. Zij wilden 

de verspieders ook stenigen. Het gevolg was veertig jaar een woestijn leven. Gods liefde voor zijn volk 

bleef hetzelfde, maar zijn zegen niet. Zegen en liefde zijn twee totaal verschillende dingen. 

Gods zegende Elia ondanks de moeilijke weg. Er was droogte en hongersnood, maar de Heer zorgde voor 

Elia, op wonderbaarlijke wijze. Dat was de zegen van de Heer. Waarom? Omdat Elia in de wil van God en 

op de weg van God was. God wees Elia welke weg hij moest gaan. En Elia ging die weg. Degene die de 

weg wijst, is verantwoordelijk voor de zorg (eten, drinken, kleding en onderhoud). 1 Koningen 17:2-6. 

 

De omstandigheden waarin wij verkeren zijn voor de Heer niet zo belangrijk. Het gaat om Zijn wil en Zijn 

weg. Denk aan de weg die Abraham moest gaan toen God Hem vroeg om zijn zoon Isaak te offeren. 

Abraham was gehoorzaam; God was verantwoordelijk. God zorgde voor een lam en spaarde Isaak. 

God zorgt voor ons als wij in Zijn wil en op Zijn weg wandelen. Het is onmogelijk om Gods wil uit te  

voeren en tegelijkertijd je eigen wil blijven doen. Jezus, zegt daarom: Niet Mijn wil, maar Uw wil ge-

schiedde. De wil van God is lijnrecht tegenover de wil van de mens.  

Gods weg is niet de gemakkelijkste, maar de beste weg, amen.  
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Door de huidige situatie zijn er momenteel geen diensten in het Unity Huis. De vaste lasten van het Unity 

Huis zijn ongewijzigd. Wij willen u eraan herinneren uw offers en tienden over te maken naar het  

rekeningnummer NL69 RABO 0321 0678 43 van Unity Ministries. 

Hartelijk dank voor uw ondersteuning en medewerking.  

 

Thema van het jaar, vasten, bidden en bekeren tot God in moeilijke tijden.  

Ik wil u aansporen het dit jaar regelmatig te doen. 

In de week van 15 t/m 20 februari nodig ik de gehele gemeente uit om thuis samen te bidden en te vasten,  

met uw gezin. 

 

Geliefden laten wij een voorbeeld nemen van het volk van Nineve, Jona 3:1 - 10 

Zij hoorden van Gods gezant Jona dat door hun zonden er onheil over het hele land zou komen. 

Toen kregen zij berouw en riepen een vasten uit. 

Zij moesten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren,  

een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. 

Zij zeiden wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en Zijn brandende toorn laten varen,  

zodat wij niet te gronde gaan. 

Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad 

dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet. 

 

Rooster 

Wo 3 10.00 Vrouwen bidstond via video bellen 

Vr 5 20.00 Bijbelstudie & Gebed via Teams 

Za 6 10.00 Bestuursvergadering via Teams 

Zo 7 10.00  Preek via Unity website 

Ma 8  Door de genade van God mogen we deze dag stil staan bij het feit dat Unity Ministries 

17 jaar bestaat. Eben-Haëzer, tot hiertoe heeft de Here ons geholpen. 1 Samuel 7:12 

Di 9 19.30 Oudstenraad via Teams 

Wo 10 10.00 Vrouwen bidstond via video bellen 

Vr 12 20.00 Bijbelstudie & gebed via Teams 

Zo 14 10.00 Preek via Unity website 

Ma 15  Vasten en bidden  

Di 16  Vasten en bidden  

Wo 17  Vrouwen bidstond via video bellen 

Wo 17  Vasten en bidden  

Do 18  Vasten en bidden  

Vr 19  Vasten en bidden. 20.00 Bijbelstudie en gebed 

Za 20  12.00 – 1400 Sluiting vasten en bidden Via Teams 

Zo 21 10.00 Preek en avondmaal via Unity webstite 

Wo 24 10.00  Vrouwen bidstond via video bellen 

Vr 26  Bijbelstudie en gebed 

Zo 28 10.00  Preek via Unity website 
 

 

                                                                          Verjaardagen  

               2              Sherida Haakmat       16 Rafal Nelstein 

               4 Leoni Deel        20 Edinalva Lepelblad 

               5 Claudette Gillaard       21 Jediaél Mashart  

8 Dion Mashart 22  Jenai Mashart 

14 Iwan Claver 24 Jennifer Westerhof 

14 Juleon Deel 26 Sandra Goodings 

 

 

               Huwelijken 
14 Echtpaar Claver – Klijzing 19 jaar getrouwd 

22 Echtpaar waterval – Eelst 12,5 jaar getrouwd 

 


