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Oudsten: Frank van Kempen – Esme Watson 

 

Woord van de voorganger 

 

Met kerst kwam Gods gerechtigheid naar een wereld, verloren in zonde en schuld 

Zacharia 9:9-10 De Koning van Sion komt 

9. Verheugt u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! 

Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm en rijdend op een ezel, 

op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. 

10. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, 

en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden.  

Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, 

van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. 

 

In de profetie van Zacharia staat dat God beloofde dat de toekomstige Koning (Jezus Christus) zou komen 

om ons te redden en Zijn gerechtigheid zou brengen. Dit betekent dat God ons met kerst ’’Zijn gerechtig-

heid’ op aarde heeft gebracht in de persoon van Jezus Christus. Dit is precies wat de wereld nodig had  

(en nog steeds nodig heeft). 

 

In Romeinen 3:10 beschrijft de apostel de droevige toestand van de mensheid:  

Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. We bevinden ons allemaal in de zelfde situatie, 

geboren met een zondige aard en niet in staat om ons zelf rechtvaardig te maken. Maar in Romeinen 1:17 

zegt Paulus: De mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Het christendom gaat 

niet over het dienen van gerechtigheid, het gaat over het ontvangen van de gerechtigheid van Jezus door 

geloof. 

 

Het gaat niet om wie wij zijn, het gaat om wie Hij is. Nadat Jezus was geboren bleef Hij Zijn hele leven in 

gerechtigheid leven. Hij was volmaakt, bleef dicht bij God en volgde zonder aarzeling het plan van Zijn 

Vader. Aan het kruis deed Hij een uitruil. In 2 Korintiërs 5:21 staat: Want God nam Christus, die geen 

zonde gedaan had, en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardig-

heid van Christus aan ons toe. Toen Jezus voor ons stierf nam Hij al onze ongerechtigheid op Zich en 

doodde Hij deze. Zo gaf Hij ons Zijn gerechtigheid en intimiteit met God. 

 

Gods liefde voor ons is niet gebaseerd op iets wat wij doen of niet doen. Deze is alleen gebaseerd op wat 

Jezus al heeft gedaan. Romeinen 5:8 zegt: Maar Christus heeft Zijn leven voor ons gegeven toen we 

nog slechte mensen waren. De Rechtvaardige werd met kerst geboren om ons Gods liefde op de meest  

Krachtige manier te tonen, namelijk door ons rechtvaardig te maken in Zijn ogen. Amen!             

 

Wensen: De pastors, de oudstenraad, het bestuur en alle leiders wensen u en de uwen gezegende kerstda-

gen, een goede jaarwisseling en alvast een voorspoedig jaar 2022 toe. 

Wij bidden dat wij ook in het jaar 2022 Gods liefde, genade en shalom mogen ervaren in ons leven en be-

diening.  
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Voor uw agenda: 

2 januari Thema nieuwjaarsdienst: Een ieder heeft iets opbouwends om te delen. (1 Korintiërs 

14:26)  

Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt, draagt iedereen wel 

iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles 

tot opbouw van de gemeente zijn. Een ieder die deze dag iets opbouwends te delen heeft, kan zich uiterlijk 

30 december opgeven bij pastor Rinia Mashart.   

   

Woord van dank 

Het bestuur bedankt alle gevers voor het geven van de tienden, offers, giften en donaties. 

Lucas 6:38 Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle 

maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden ge-

bruikt. 

 

Rooster 

Zo 5 10.00 Eredienst. Spreker Pastor John Mashart  

Ma 6 20.00 Digitale Stadsgebed Almere i.v.m. advies v/d overheid geen diensten na 17.00 te hou-

den. De link is beschikbaar.     

Di  7 19.30  Oudstenraad (Digitaal) 

Wo 8 10.00 Vrouwen bidstond (Digitaal) 

Vr 10 20.00 Voorbede (Digitaal) 

Za 11 11.30 Bidden en Vasten 

Za 11 13.00 Kinderkerstfeest 

Za 11 19.00  Salt & Light / Jongeren (Digitaal) 

Zo 12 10.00 Eredienst met Heilig Avondmaal. Spreker Pastor John Mashart 

Ma 13 20.00 Bestuursvergadering (Digitaal) 

Wo 15 10.00  Vrouwen bidstond (Digitaal) 

Wo 15 20.00 Nazorgtraining (Digitaal) 

Vr 17 20.00 Voorbede (Digitaal) 

Za 18 19.00 Salt & Light / Jongeren (Digitaal) 

Zo 19 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Rinia Mashart 

Di 21 20.00 Helden van Unity bidden voor de pastors en leiders 

Wo 22 10.00 Vrouwen bidstond (Digitaal) 

Vr 24 20.00 Voorbede (Digitaal) 

Zo 26 12.00 Kerstdienst met lofprijzing en aanbidding tot eer en glorie van Koning Jezus Christus  

Wo 29 10.00 Vrouwen bidstond (Digitaal) 

Do 30 20.00 Dankdienst (Digitaal) 
 

 

                                                                          Jarig  

            3                                          Glenn Macdonald          18 Yoice Rustenburg 

            8 Geraldine Johnson          19  Jennifer Baars 

          10 Toni Johnson          20 Priscilla Karwofodi-Neuve 

14 Nesta Ford-St. Luce         23 Franklin van Kempen 

15 Sergei Karwofodi         24 Nathan Rink 

          16 Nora Charles         26 Janoah Mashart 

16 Mildred Nikulka         29 Cynthia Paal 

17 Haidy Bergfeld-Leons   

18 Helci Deel   

 

 

               Getrouwd 

7 Echtpaar Karwofodi - Neuve 

 


