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Woord van de voorganger 

 

Wedergeboren door geloof 

 

Levend geloof werkt altijd iets uit (Marcus 11:20-24)! Er gebeurt iets bijzonders in ons leven, als wij ons 

tot God keren en Jezus door geloof in ons hart aannemen als Verlosser. 

 

(Johannes 3:3) Voorwaar, Voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Ko-

ninkrijk Gods niet zien. 

 

De Bijbel laat duidelijk zien dat een mens meer is dan een lichaam en een ziel. Het lichaam is ons fysieke 

deel. De ziel wordt gevormd door ons verstand, onze wil en emoties.  

Onze emoties geven uitdrukking aan onze gevoelens, ons verstand zegt ons wat we denken, en onze wil 

maakt duidelijk wat we willen. 

 

Tot het moment dat een mens door de Geest wordt wedergeboren, is het de ziel die zijn leven beheerst. Hij 

is gewend om situaties met zijn verstand te beoordelen en zijn eigen conclusies te trekken. Hij besteedt 

veel aandacht aan zijn emoties en laat zich er vaak door beheersen. Hij neemt zijn eigen beslissingen, die 

hij baseert op zijn verstandelijke overwegingen, op emotionele verlangens, of op een combinatie van die 

twee. Als we niet wederom geboren zijn, worden wij voornamelijk beheerst door onze zintuigen en de 

kracht van onze ziel (verstand, wil en emoties). Het is met onze Geest dat we God ervaren en een relatie 

met hem kunnen hebben. Maar als het om communicatie met God gaat, is onze geest feitelijk dood.  

(Efeziërs 2:1-2) Ook u heeft Hij levend gemaakt, die dood was door de overtredingen en de zonden, waar-

in u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van 

de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoor-

zaamheid. Wederom geboren worden wil zeggen, dat wij leven ontvangen in dat deel van ons wezen, dat 

door de zondeval is doodgegaan. Onze relatie met God wordt levend en nieuw, omdat we geestelijk in 

Gods gezin geboren worden. Veel mensen denken dat bekering hetzelfde is als wedergeboorte, maar dat is 

niet zo. 

 

Bekering is onze verantwoordelijkheid. Wedergeboorte is het werk van God, dat we door geloof ont-

vangen.  

 

Bekering alleen zal ons leven niet vernieuwen. Pas als we door de Heilige Geest tot leven gekomen zijn, 

beginnen we te leven als opnieuw geboren mensen. Dan zullen we ontdekken wat het echt betekent om le-

vend te zijn naar lichaam, ziel en geest. (Galaten 5:16-25 & Romeinen 8:9-14) 

 

Jezus, zegt dat we het Koninkrijk van God niet kunnen zien als we niet wederom geboren worden. Het 

Koninkrijk van God zien, betekent dat we de realiteit van God ervaren, dat we zijn liefde en vergeving 

kennen en dat we leven in Zijn kracht, omdat Hij door de Heilige geest in ons leeft. Amen! 

mailto:j.mashart1@kpnmail.nl


Beste gemeenteleden en bezoekers u kunt zich uiterlijk zaterdagavond aanmelden voor de zondagdienst. 

Via onze website https://www.unity-ministries.nl/aanmelden-zondagsdiensten/  

 

Het bestuur van Unity Ministries bedankt alle gevers voor de tienden, offers en giften.  

 

 

 

Rooster 

Vr 2 20.00 Gebed & Bijbelstudie 

Za  3 19.00 Jongeren bidstond 

Zo 4 10.00 Eredienst. Spreker Pastor John Mashart 

Ma 5 19.00 Huwelijkscounseling  

Wo 7 19.30 Mannen bidstond tot 20.30 uur. Daarna fellowship tot 21.00 uur 

Vr 9 20.00 Gebed & Bijbelstudie 

Za 10  Pastors Mashart bezoeken een leiders- en werkersconferentie bij gemeente De Rots in 

Tilburg. Morgen zijn zij niet in de dienst. 

Za  10 19.00 Jongeren bidstond  

Zo 11 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Marino Soetosenojo 

Ma 12 19.00 Huwelijkscounseling  

Di 13 19.00 Huwelijkscounseling 

Wo 14 19.30 Mannen bidstond tot 20.30 uur. Daarna fellowship tot 21.00 uur. 

Do 15  Pastor Rinia Mashart spreekt bij de vrouwenretraite van Gemeente De Genade. Locatie: 

Landal Amerongse Berg, Dwarsweg 73a, 3959 AE Overberg 

Vr 16 20.00 Gebed en Gods Woord 

Za 17  James Pechler & Tessa Rensburg trouwen in het stadhuis van Eindhoven. De inzegening 

vindplaats in familiekring te Almere. Jongerenleider Dion Mashart zal het bruidspaar 

toespreken & Pastor John Mashart zal het bruidspaar inzegenen 

Zo 18 10.00 Eredienst. Spreker Evangelist Iwan Holder 

Wo 21 19.30 Mannen bidstond tot 20.30. Daarna fellowship tot 21.00 uur  

Vr 23 20.00 Gebed & Gods Woord 

Za 24 19.00 Jongeren bidstond 

Zo 25 10.00 Eredienst. Pastor John Mashart 

Wo 28 19.30 Mannen bidstond tot 20.30 uur. Daarna fellowship tot 21.00 uur  

Za 31 19.00 Jongeren bidstond 
 

 

 

                                                                          Verjaardagen  

            3                                          Celine Charles          26 Annie Lanoy 

          14 Jamila Thakoer          26 Caia Nelstein 

          21 Djimairo Pendisa          30 Amoi-Yah Lamé 

22 Shirley Soetosenojo         30 Awe-Dah Lamé 

 

 

 

               Huwelijken 

2 Echtpaar Deel – Koempai 14 jaar  

8 Echtpaar Bergfeld – Leons 12 jaar 

11 Echtpaar Gilaard – Van der Kust 13 jaar 

20 Echtpaar Lepelblad – Fernandes 4 jaar 

28 Echtpaar Mashart – Scheuer 43 jaar 
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