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Oudsten 

Frank van Kempen Esme Watson Pastor Marino Soetosenojo 

                                                            

 

Woord van de voorganger 

 

Wat betekent het om Christen te zijn? 

 

We hebben allemaal een idee hoe het volgen van Jezus eruit zou moeten zien. Maar als we eerlijk tegen 

ons zelf zijn, worden onze opvattingen vaak beïnvloed door culturele waarden, politiek, onze achtergrond 

en wat er op het moment gaande is in de wereld om ons heen. Als we die invloeden van buitenaf zouden 

wegnemen, hoe zou een volgeling van Jezus er dan uitzien? 

 

We bekijken drie Bijbelteksten die ons helpen begrijpen hoe we Jezus moeten volgen. 

Deze stappen zijn niet bedoeld als volledige lijst, maar ze geven je een overzicht van wat het betekent om 

elke dag als Jezus te leven. 

 

Heb God lief 

Mattheüs 22:36-40 Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? Jezus antwoordde: Heb 

de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste 

en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op het zelfde neer: Heb uw naaste zo lief als uzelf. Deze twee 

geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten. 

 

Deze tekst wordt vaak het grote gebod genoemd omdat Jezus hiermee beknopt de hele oudtestamentische 

wet samenvat. En Jezus heeft dit gebod perfect laten zien toen Hij Zijn leven voor ons gaf. 

 

Maar voor dat we verder gaan is het belangrijk erop te wijzen dat dit gebod uit drie delen bestaat:  

God liefhebben – anderen liefhebben – en jezelf liefhebben. Deze acties zijn met elkaar verbonden en al-

leen mogelijk als we God eerst van ons laten houden. Wanneer we Gods liefde voor ons accepteren, kun-

nen wij op onze beurt van Hem houden en Hem de manier waarop we ons zelf zien laten veranderen. 

En als we ons zelf leren zien door de lens van Gods liefde, gaan we van anderen houden zoals God van ons 

houdt. Dus als we dit gebod willen gehoorzamen, moeten we Jezus voorbeeld volgen en God zoeken zoals 

Jezus dat deed: Jezus bracht alleen tijd door met Zijn Vader, Hij sprak regelmatig met God, en Hij 

plaatste Gods wil boven Zijn eigen verlangens. 

 

Voor ons kan dit eruit zien dat we dagelijks een specifieke tijd reserveren, en ons toewijden om Gods 

Woord te bestuderen en te bidden. We kunnen alles bij onze hemelse Vader brengen. We kunnen onze 

emoties met Hem delen, Hem vragen om in onze omstandigheden tussenbeide te komen en zelfs onze 

overwinningen met Hem vieren. We kunnen Hem ook vragen ons te laten zien hoe we kunnen helpen om 

Zijn Koninkrijk op aarde te brengen. Bij God is niets te gek; Hij wil tijd met ons doorbrengen. 

 

Wanneer we prioriteit geven aan het doorbrengen van tijd met Hem, beginnen we te begrijpen wie Hij is 

en wat Hij voor ons wil. Dit verandert de manier waarop we van onszelf en andere mensen houden. Amen
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Beste gemeenteleden en bezoekers, u kunt zich uiterlijk zaterdagavond aanmelden voor de zondagdienst. 

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

 

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

 

 

 

 

                                        Rooster 

Wo 4 19.30 Mannen bidstond 

Za 7 19.00 Salt & Light (Jongeren) Barbecue avond  

Zo 8 10.00 Eredienst. Spreker Pastor John Mashart 

Wo 11 19.30 Mannen bidstond 

Za 14 19.00 Salt & Light (Jongeren)  

Zo 15 10.00 Eredienst. Spreker Jongerenleider Dion Mashart 

Wo 18 19.30 Mannen bidstond 

Za 21 19.00 Night of Worship (Salt & Light) Iedereen is welkom 

Zo 22 10.00 Eredienst. Spreker Pastor John Mashart 

Wo 25 19.30 Mannen bidstond 

Za 28 12.00 Vasten en bidden 

Za 29 19.00 Salt & Light (Jongeren) 

Zo 29 10.00 Eredienst met het Avondmaal. Spreker Pastor John Mashart 
 

 

 

 

                                                                          Verjaardagen  

            4                                             Chibon Liu          20 Melissa Rink - Neuve 

          14 Viliany Leito          22 Heleen Thakoer 

          15      Guillaume Westerhof          23 Ilona Pool 

         17 Bertha Toren - Ronchetti         25 Humphrey (Johnnie) Lanoy 

 

 

 

               Getrouwd 

  2 Westerveld – Kana 30 jaar 

11 Soetosenojo – Griffith 29 jaar  

22 Waterval – Eelst 13 jaar 
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