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Welkom
 
Beste broeders en zusters,
 
In deze “dienstenloze” periode leek het ons een goed idee om met
een wekelijkse nieuwsbrief te komen. Zo houden we toch contact
onderling en blijf je op de hoogte van actuele zaken binnen de
gemeente.
Ook zal Hin wekelijks een overdenking toevoegen.
 
Een hartelijke broedergroet,
De Raad
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"Wees  in  geen  d ing
bezorgd ,  maar  laat  uw

ver langens  in  a l les ,
door  b idden  en

smeken ,  met
dankzegg ing  bekend

worden  b i j  God ;
en  de  vrede  van  God ,

d ie  a l le  begr ip  te
boven  gaat ,  za l  uw

harten  en  uw
gedachten  bewaken  in

Chr is tus  Jezus . "
 

FIL IPPENZEN 4 :6-7

 
 
 

22 maart: Eredienst
vervallen

 
26 maart: Bijbelstudie

vervallen
 

29 maart: Eredienst
vervallen

 
5 april: Eredienst vervallen

 
Ook de zorggroepen en
bidstonden gaan in deze

periode niet door.

Agenda

Studies
Je kunt je nog steeds opgeven voor de doopstudie en de
introductiecursus. Opgeven kan via royengelen@ziggo.nl. 
De studies staan gepland voor april, houd er rekening mee dat dit
later kan worden.

The Passion
Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben in de media gaat 
The Passion dit jaar door zonder publiek. Voor degenen die zich
op hebben gegeven om Bijbels te verspreiden: Dit kan helaas niet
doorgaan.

Tot slot
In deze tijd waarin we elkaar niet of nauwelijks kunnen zien, is het
goed om op een andere manier contact te onderhouden. Dit kan
door middel van een telefoontje of appje, of door een kaartje te
sturen. Zeker voor de ouderen onder ons zou dit een fijne
bemoediging zijn.
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Mensen die op welke wijze dan
ook getroffen zijn door het

Coronavirus

Mensen die momenteel weinig of
geen bezoek (mogen) ontvangen

De jeugd die in deze tijd
thuisonderwijs moet volgen

Wijsheid en inzicht met betrekking
tot de financiële situatie van de

gemeente

De zieke broeders en zusters
onder ons

Wij vragen om gebed voor:
   
 

 

 

 

 

 
 

Heb je ook een gebedspunt voor de
volgende nieuwsbrief? Geef

dit dan door via royengelen@ziggo.nl

GebedspuntenOverdenking
 
 
LIEFDE IS EEN WERKWOORD 
Liefde is een van de meest beschreven, besproken en bezongen
thema’s. Het onderwerp is een ongelofelijk grote inspiratiebron
voor velen. We raken er nooit over uitgesproken. En ook in Gods
Woord is liefde een centraal thema.  In de bijdrage aan dit
nummer wil ik graag stilstaan bij de liefde die God ons geeft en de
wijze waarop die liefde in ons gestalte krijgt aan de hand van het
gebed van Paulus voor de gemeente te Filippi. 
 
‘En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in
kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat
wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot
de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die
door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.’
Filippenzen 1: 9-11 
 
In de eerste 11 verzen van de brief die Paulus schrijft aan de
Filippenzen blijkt dat hij op de hoogte is van het geloofsleven van
de gelovigen aldaar. In alles wat hij over hen heeft gehoord proeft
hij de aanwezigheid van de liefde. Hij was het zelf die deze
gemeente te Filippi heeft gesticht en hij kende de mensen die tot
bekering zijn gekomen. En eenmaal tot geloof gekomen is het de
Heilige Geest die de liefde van God uitstort in ons hart. Dat
schrijft hij in zijn brief aan de Romeinen(hoofdstuk 5: 5).
  
LIEFDE 
Het woord dat hier voor liefde wordt gebruikt is Agape. Agape
liefde is Gods liefde. Dat is de liefde die geeft zonder zich af te
vragen of de ontvanger het wel waard is, zonder zich af te vragen
of er wel wederliefde zal komen. Het is de liefde van God uit
Johannes 3: 16  
‘Want zo lief had God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren
gaat, maar eeuwig leven heeft.’  
 

Door Hin Ta lane
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Het is liefde die gericht is op de ander zoals Johannes uitlegt zijn eerste brief, in  1 Johannes 4: 7  
‘Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren
en kent God.’    
 
Jezus zelf is een groot voorbeeld van gericht zijn op de ander. Hij was oprecht begaan met de mensen om
Hem heen. We lezen regelmatig dat Jezus ‘met ontferming‘ bewogen was en Hij roept Zijn discipelen en
volgelingen op hun naaste lief te hebben: 
‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar
liefhebben.’ Johannes 13: 34
 
GROEI 
Over deze liefde bidt Paulus de Filippenzen toe dat die zal toenemen in kennis en alle fijngevoeligheid.
Daarmee drukt Paulus uit dat het ontvangen van de liefde van God nog maar het begin is en dat het de
bedoeling is dat die liefde zich ontwikkelt en groeit. Zoals een vrucht aan de boom groeit, groeit de liefde
als vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5: 22). De groei van liefde wordt zichtbaar in een doorleefd
kennen en moreel inzicht.  Door liefde groeit de kennis van God en van Zijn koninkrijk en het inzicht in
het juiste handelen (lees ook Kolossenzen 1: 10). Petrus schrijft in zijn tweede brief ook over dit
groeiproces:  
‘En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de
deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding
godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze
dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van
onze Heere Jezus Christus betreft.’ 2 Petrus 1: 5-8 
 
GEEN DOEL OP ZICH 
De zinnen die Paulus maakt zijn soms bijzonder lang, maar wanneer je in staat bent ze goed te ontleden
dan wordt de bedoeling van zijn schrijven duidelijk. Ook in vers 10 maakt hij duidelijk dat het overvloedig
worden van de liefde geen doel op zich is. Het is de bedoeling dat het de gelovige in staat stelt een beter
onderscheid te kunnen maken. Te kunnen onderscheiden wat van belang is. Enerzijds gaat het om een
beoordelen en beproeven, anderzijds heeft het te maken met onderscheiden, erkennen en goedkeuren.
Het geeft ons als gelovigen inzicht in waar het op aankomt. En juist dat inzicht stelt ons in staat de juiste
keuzes te maken zodat we oprecht zijn en geen  aanstoot geven. Paulus doelt dan niet op sommige
momenten in ons leven, maar gehéél ons leven tot de dag van Christus. Tot Hij komt en het volmaakte zal
zijn.  
 
Hij eindigt zijn voorbede voor de Filippenzen met vers 11, dat het overvloedig worden van de liefde als
zichtbaar resultaat vruchten van gerechtigheid geeft. Je leeft recht voor de Heer. Het is een eigenschap
van God die zichtbaar wordt in ons leven. Tegelijk ontneemt Paulus ons de kans de groei van die mooie
vruchten tot onze eigen eer te rekenen. Hij schrijft heel nadrukkelijk ‘die door Jezus Christus zijn’. Hij is
tenslotte de wijnstok waar wij als vruchten aan hangen en groeien. 
 

BRIGHAM YOUNG
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Het is de Wijnstok die de vruchten voedt. Het is Jezus Christus die de vruchten van gerechtigheid in ons
bewerkstelligt. Het betekent ook dat de gerechtigheid zelf een vrucht is. Gerechtigheid betekent leven in
dienst van God en leven naar Zijn wil. In de Bergrede in Mattheus 5 lezen we meer over wat gerechtigheid
betekent. Uiteindelijk heeft gerechtigheid tot doel dat God wordt verheerlijkt en geprezen. Wanneer Zijn
liefde in ons zichtbaar wordt is dat een eerbetoon aan God. Tevens is het een voorbeeld voor anderen, die
door het zien van de goede werken God gaan verheerlijken. Het gebed van Paulus eindigt zo met lof en
eer aan God. 
 
IN DE PRAKTIJK 
Het kan dus niet anders dan dat in het leven dat we leiden het effect zichtbaar is van een leven met God.
De meetlat die Paulus ons in deze teksten aanreikt maakt het mogelijk onszelf te spiegelen. 
Wanneer je dan in de spiegel van je geloofsleven kijkt kun je de volgende vragen stellen: 
• Groeit de liefde van God in mijn leven? 
• Groeit mijn kennis van God? 
• Ben ik in staat om te kunnen onderscheiden wat van belang is? 
• Ben ik oprecht? 
• Geef ik aanstoot? 
• Draag ik vruchten van gerechtigheid? 
• Zijn de vruchten die ik draag door Jezus Christus? 
 
Het valt niet altijd mee om eerlijk naar onszelf in de spiegel te kijken. Het is dan ook niet zo verwonderlijk
dat de Heer ons aan elkaar heeft gegeven. Juist om tot zegen voor elkaar te zijn en elkaar te bemoedigen
en te bekrachtigen en soms aan te sporen. Dus schroom ook niet om een ander mee te laten kijken in je
spiegel. Zo kun je voor elkaar tot zegen zijn en het stelt je mogelijk in staat belangrijke keuzes in je leven
te maken. Het maakt je in ieder geval bewust bij wat God in jouw leven bewerkstelligt.  
Natuurlijk hoor ik ook wel van mensen dat ze dit erg resultaatgericht vinden. En laat ik er maar duidelijk
over zijn: dat is het ook. Ik vergelijk het maar met de appelboom in je tuin. Daar kijk je toch elk jaar
reikhalzend  naar uit hoeveel appels je kunt plukken. Voor sommige zaken vinden we het heel erg
normaal om naar effect en resultaat te kijken. Maar als het gaat om zichtbare verandering in ons eigen
leven staan we niet te popelen. Toch maakt dit voorbeeld duidelijk dat Paulus het goede voor heeft met
deze gelovigen uit Filippi. En goed voor hen zou zijn dat ze groeien in liefde. Hij vindt het zo belangrijk
dat hij het ze ook schrijft en duidelijk maakt. In die zin is liefde een werkwoord. Dat klinkt wellicht wat
vreemd, maar als Gods liefde door de heilige Geest in ons wordt uitgestort en Paulus ons aanspoort om
daarin overvloedig te worden, is dat een proces waaraan gewerkt moet worden. Het vraagt een inspanning
van ons die nadrukkelijk past in het willen navolgen van Christus. Liefde = navolgen! 
 
Goede week, 
Hin 
 

BRIGHAM YOUNG


