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Woord van de voorganger 

 

Zonder het Bloed van Jezus Christus vindt er geen verlossing, verzoening en vergeving plaats. 

Hebreeën 9:12-14. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen Bloed eens en 

voor altijd binnen gegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. 

13 Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld,  

Hen heiligt tot reinheid van het vlees, 14 hoeveel temeer zal het Bloed van Christus, Die door de eeuwige 

Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende 

God te dienen! Vers 22 En bijna alles wordt volgens de wet door Bloed gereinigd, en zonder het vergieten 

van Bloed vindt er geen vergeving plaats. 

Door het Bloed van Jezus Christus hebben wij de vrije toegang tot het heiligdom. Jezus Christus gaf Zijn 

goddelijk Bloed om de mens los te kopen uit de macht van satan. Jezus Christus liet Zich vrijwillig marte-

len en gaf Zichzelf tot in de dood over, om u en mij te redden van de vreselijke straf die op de zonde zou 

volgen: de eeuwige doodstraf. U en ik waren in alle eeuwigheid niet in staat om ons zelf te verlossen uit 

de macht van satan. Geen enkel mens was daartoe in staat. Niemand kon zich in eigen kracht of met 

machtsmiddelen ontrukken uit de greep van de vorst der duisternis. Doordat de eerste mens, Adam, satan 

gehoorzaamde, was hij gedoemd voor eeuwig een gevangene van de duivel te blijven, tenzij iemand die 

die sterker was dan de duivel, de mens zou kunnen verlossen. Dank God voor Jezus Christus, die bereid 

was om Zijn goddelijkheid af te leggen en in de gestalte van een mens naar onze aarde te komen, om de 

mens opnieuw te herstellen in zijn waardige en hoge positie, die Adam tevoren bij God had. 

 

Om de mens opnieuw te herstellen in zijn hoge positie bij God, moest er bloed vloeien. Het bloed van een 

onschuldige moest gegeven worden om de schuld van de mens te vereffenen. 

Merk op dat God had gesproken tot Adam, dat ten dage dat hij van de verboden vrucht zou eten, hij ogen-

blikkelijk zou sterven. Genesis 2:16-17. 

 

1 Verlossing is het werk van God en niet van de mensen. God voorzag Zichzelf van een offer. 

2 Dit offer vergt de dood van een onschuldige plaatsvervanger.  

3 Er moest bloed vergoten worden. God eist dit. Een offer dat niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt 

radicaal door de Heer verworpen. Het kan onmogelijk verzoening voor de mens bewerkstelligen. Het kan 

onmogelijk de scheidingsmuur tussen God en mensen weghalen. 

 

Het woord verlossen betekent kopen of terugkopen. Verlossing heeft te maken met zonde en slavernij van 

de zonde. Christus heeft niet alleen verlossing van de zonde bewerkt, maar Hij heeft God voldoening 

(verzoening) geschonken. Verzoening is de prijs die Christus betaald heeft om de rekening te voldoen, 

waardoor God zondaars Zijn liefde kan tonen zonder aan Zijn gerechtigheid, heiligheid en rechtvaardig-

heid tekort te doen. 

Vergeving is kwijtschelding, iemand niet meer kwalijk nemen van een ernstige daad (zonde, overtreding). 

Door het Bloed van Jezus Christus heeft God onze schuld teniet gedaan 
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U bent verlost door het Bloed (1 Petrus 1:19). 

U bent verzoend door het Bloed (Romeinen 3:24-25). 

U bent gereinigd door het Bloed (1 Johannes 1:17). 

U bent geheiligd door het Bloed (Hebreeën 13:12). 

U hebt de overwinning door het Bloed (Openbaring 12:11). 

U bent gekocht door Zijn Bloed (Openbaring 5:9). 

U bent gewassen in Zijn Bloed (Openbaring 1:4-5). 

U bent gerechtvaardigd door Zijn Bloed (Romeinen 5). 

 

Het is volbracht! (Johannes 19:30) 

Met deze overwinningskreet maakte Christus bekend dat Hij voor ieder mens de mogelijkheid heeft ge-

schapen om gered te worden. Amen! 

 

Woord van dank 

Mede namens het bestuur bedankt 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 

Vr 1 20.00  Gebed en Bijbelstudie 

Za 2 17.30 Evangelisatie tijdens tassenuitgifte bij het Unity Huis 

Za 2 19.30 Revival Worship Night in Charisma Ministries Lelystad, Schroefstraat 17. Georgani-

seerd door Jongvolwassenen van Unity Ministries, Charisma Ministries en Jereh Minis-

tries 

Zo 3 10.00 Eredienst. Spreker Diaken Florine Biekman 

Di 5 19.30  Helden van Unity bidden voor de pastors, leiders en de gemeente 

Wo 6 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 8 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 9 10.00 Bestuursvergadering 

Za 9 19.00 Salt & Light (Jongeren) 

Zo 10 10.00 Eredienst. Spreker Pastor Roel van Rooy van Gemeente The 4 Pillars Almere 

Wo 13 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 15 20.00 Goede Vrijdag Opwekkingdienst met lofprijzing en aanbidding ter ere van Jezus Chris-

tus de Opstanding en het Leven 

Za 16 12.00  Bidden en Vasten in het Unity Huis  

Za 16 19.00 Salt & Light (Jongeren) 

Zo 17 10.00  Pasen. Eredienst met het heilig avondmaal. Spreker Pastor John Mashart 

Zo 17  Paas Brunch kinderleidsters en kinderen 

Wo 20 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 22 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 23 19.00 Salt & Light (Jongeren) 

Zo  24 10.00 Eredienst. Spreker Jongerenleider Wanda Mashart 

Di 26  19.30  Oudstenraad Bidstond 

Wo 27 10.00 Vrouwen Bidstond 

Vr 29 20.00 Gebed en Bijbelstudie 

Za 30 11.00 Senall ”Nieuwe Stijl” met High Tea 
                     

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              Jarig  

           2                                                                       Albertine Waterval       9 Rob Sibilo 

           4 Jehizkia Sellekandu       9 Jeanay Acton 

           5 Annemarie Netto-Bolte     12 Atoin Damba 

6 Pruedence Van Aken  18 Rinaldo Ford 

7 Nadia Menasse 21 Priscilla Sellekandu 

7 Siegfried Haakmat 26 Paltiel Asemota 

8 Harry Lepelblad 28 Delaya Waterval 

    

 

 

               Getrouwd 

2 Van Kempen - Kalaykhan  52 jaar 

10 Damba-Dijkman 23 jaar 

19 Sellekandu – Kandasami 28 jaar 

 


