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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.
Bij deze de tweede nieuwsbrief. Veel leesplezier!
 
Een hartelijke broedergroet,
De Raad
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"De  Heere  za l  u
bewaren  voor  a l le

kwaad ,  uw z ie l  za l  H i j
bewaren .

De  Heere  za l  uw
ui tgaan  en  uw ingaan
bewaren ,  van  nu  aan
tot  in  eeuwighe id . "

PSALM 121 :7 -8

 
 
 

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 en Passiespelen
Deze week is besloten dat The Passion in zijn geheel niet
doorgaat, dus ook niet zonder publiek. 
Dit geldt ook voor de Passiespelen in Tegelen. We moeten dus nog
één jaar wachten om onze Angelique aan het werk te zien.

Leden BGV
Leden van de Bijbelgemeente Venlo hebben deze week een mail
ontvangen met het verzoek deze te beantwoorden vóór 31 maart.
Denken jullie hier s.v.p. aan? Bij voorbaat dank!
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"Wat vreselijk, we mogen
geen handen vasthouden,
geen knuffel geven, geen

afscheid nemen. Het enige
wat we kunnen doen is

bidden en het leven van onze
dierbaren in de handen van

de Heer leggen! 
Heer, ontferm U over een

ieder die zo ziek is en over
de doktoren en verpleging,

zegen hen!"

Gebed in deze
crisistijd

7 tips om je te beschermen tegen het
Coronavirus
 
1. Was je handen regelmatig met water en zeep of met
(desinfecterende) handgel.
 
2. Houd minimaal anderhalve meter afstand van mensen die
niezen of hoesten.
 
3. Raak je mond, neus en ogen zo min mogelijk aan.
 
4. Gebruik een papieren zakdoek of de binnenkant van je elleboog
om je mond en neus te bedekken als je moet hoesten of niezen.
 
5. Blijf thuis als je je niet goed voelt.
 
6. Schud geen handen
 
7. Blijf op de hoogte via de website van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
 
 
 
 
 Woordverkondiging Hin via YouTube

Omdat het onduidelijk is hoelang we als gemeente niet bij elkaar kunnen komen op de zondag, zoeken we
naar wegen om toch het Schriftwoord te kunnen delen. Zo is er door Hin een overdenking op video
opgenomen. Deze kan worden gevonden op YouTube onder de naam:
 'Overdenking week 13 Bijbelgemeente Venlo'.
 
We realiseren ons dat het natuurlijk alleen mogelijk is wanneer je beschikt over een tablet, laptop of
computer en een internetverbinding. Mocht dat niet zo zijn, dan is er vast wel iemand in uw nabijheid die
deze mogelijkheid wel heeft en samen met u de overdenking wil bekijken.
 



Hopeloos einde, of eindeloze hoop?
 
Wist u dat in de Bijbel al zware tijden zijn voorgezegd? 
In de laatste periode voor de terugkomst van Jezus zullen de
moeilijkheden toenemen. Denk hierbij aan hongersnoden,
oorlogen, aardbevingen en besmettelijke ziekten. Ook haat en
liefeloosheid zullen toenemen, omdat het ego van de mens op
aarde regeert. Dit is geen prettige boodschap, maar wel de
werkelijkheid, die we om ons heen waarnemen.
 
God wil dat wij weer contact gaan zoeken met Hem. Wanneer wij
belijden dat we God links hebben laten liggen, is er voor ons geen
hopeloss einde, maar eindeloze hoop. In de relatie met Hem
vinden we weer echt houvast in ons leven. We krijgen vaste grond
onder onze voeten, ook in heftige tijden van ziekte, tegenslag en
zelfs de dood.
 
 
 
 
 

Angela die in het ziekenhuis ligt

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

Wijsheid en inzicht voor de
doktoren en verplegend personeel

Wij vragen om gebed voor:
   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Heb je ook een gebedspunt voor de
volgende nieuwsbrief? Geef

dit dan door via royengelen@ziggo.nl
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Gebedspunten

Bemoediging
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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Overdenking
 
 

Het mag best schuren!  
‘Hoe is het gesteld met ons geloofsleven?’  
 
Om te reflecteren op ons doen en laten hebben we vragen nodig, vragen die helpen ons geloof te toetsen en
praktische vorm te geven. In dit voorwoord cirkelen deze vragen rond geloof, liefde en hoop. Wat geloven
wij? Hoe hebben wij lief? Waarop hopen wij?  
 
Peter, een man van middelbare leeftijd, zegt nog niet te geloven. Wel is hij zoekende, hij maakt deel uit van
een van de Bijbelstudiegroepen die ik leid. Tijdens een van de avonden kwam ter sprake dat een leven met
God levensveranderend is. Op de vraag hoe die verandering in het persoonlijk leven van de deelnemers
zichtbaar wordt, bleef het best lang stil. Peter reageerde daar enigszins verontwaardigd op met de opmerking
dat het voor hem niet echt aantrekkelijk lijkt een volgeling van Jezus te worden. Hij vroeg zich af waarom hij
zijn leven aan Jezus zou moeten geven als anderen uit de groep geen voorbeeld kunnen geven van het
gevolg van die stap van overgave. De groep schrok zelf ook van haar eigen terughoudendheid om spontaan
te reageren.  De opmerking van Peter was voor de groepsleden confronterend, omdat het antwoord niet op
het puntje van hun tong lag. Ze stonden niet te popelen van ongeduld om een voorbeeld uit hun eigen leven
te delen. De reactie van Peter was dan ook pijnlijk en schuurde aan alle kanten. Dit functioneerde als een
spiegel en maakte de groep bewust van hun eigen geloofsbeleving. Het bracht een levendige discussie met
zich mee over hoe de deelnemers hun geloof (be)leven. De vraag hoe iets wat we lezen in de Bijbel uitwerkt
in ons leven helpt ons na te denken hoe het geloof praktisch kan worden vormgegeven. Dan gaat het om
vragen als: Wat betekent dit voor mij? Of: hoe werkt dat uit in mijn leven? Op welke wijze is dat van invloed
op wat ik doe en zeg?  
Het zijn juist dit soort opmerkingen en vragen die we nodig hebben om te reflecteren op ons eigen doen en
laten. Dan gaat het om vragen die helpen de echtheid van ons geloven te toetsen en zijn het de antwoorden
die ons als een spiegel worden voorgehouden. Wanneer je het stellen van vragen toepast in je eigen
geloofsleven kom je tot de ontdekking, dat het je helpt je geloof praktisch vorm te geven. Dan krijg je zicht
op hoe je je geloof (be)leeft op een manier die echt en eerlijk is. 
 
Hoe werkt het?
Paulus begint in een aantal van zijn brieven iets te zeggen over het geloofsleven van degenen aan wie hij
schrijft. In Kolossenzen 1:3-5 bijvoorbeeld lezen we dat heel nadrukkelijk. Paulus dankt de Heere als hij voor
de Kolossenzen bidt, omdat hij gehoord heeft van hun geloof in Christus Jezus, dat zichtbaar wordt in de
liefde die zij hebben voor alle gelovigen. Op basis van wat hij over de Kolossenzen heeft gehoord, heeft
Paulus een beeld gekregen van hun geloofsleven. 
 

Door Hin Ta lane
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De kern van het geloof van de Kolossenzen bestaat volgens vers 4 en 5 uit drie onderdelen, namelijk
geloof, liefde en hoop. Deze drie kernaspecten komen we ook tegen in 1 Korinthe 13:13 en 1
Thessalonicenzen 1:3. Het geloof is ‘in Christus Jezus’, zegt Paulus over de gelovigen uit Kolosse, wat
betekent dat Jezus Christus de basis is van hun geloof. Maar het betekent ook dat de gelovigen zich ‘in
Christus’ bevinden en daarmee een relatie met Hem hebben. Ze zijn één met Hem en in Christus aan
elkaar verbonden. Hun geloof komt tot uitdrukking in de liefde die ze tonen aan hun mede gemeenteleden,
maar ook aan de broeders van buiten de gemeente, die hen bezocht hebben (lees Kolossenzen 4:10-18).
Voor Paulus is dit een bevestiging dat hun liefde zich uitstrekt tot álle gelovigen. ‘De hoop’ waar Paulus in
vers 5 over spreekt noemt hij als het motief voor hun geloof en hun liefde. Het gaat hier om hoop in
algemene zin zoals uitkomst, uitzicht en verwachting. Maar ook bedoelt Paulus de inhoud van die hoop,
namelijk het verenigd worden met Christus op de dag van 
Zijn komst en het eeuwige leven met Hem. ‘Hoop’ is overigens bij Paulus meestal verbonden met de
wederkomst van Christus en de toekomstige heerlijkheid.  Aan de hand van deze uitleg zou ik willen in
zoomen op de vragen die we onszelf kunnen stellen. Vragen die ons bepalen bij ons geloof, bij onze liefde
en onze hoop. Met als doel ons bewust te maken van wat we zelf geloven. Dat is belangrijk omdat ons
geloofs(be)leven daaruit voortvloeit.  
 
Wat geloof ik? 
Zo is de eerste vraag die we kunnen stellen de vraag of we net als de Kolossenzen in Jezus Christus
geloven. Het is een gesloten vraag die met ja of nee beantwoord kan worden. Een tweede vraag kan zijn of
we ons realiseren dat geloven in Christus betekent dat je verbonden bent aan andere gelovigen. De derde
vraag is of geloven betekent dat we een relatie hebben met Jezus. Het voordeel van deze gesloten vragen
is dat snel duidelijk wordt wat de uitgangspunten zijn van ons geloof. Die punten zijn van belang omdat ze
bepalen hoe we ons geloof (be)leven.  Wanneer we deze vragen met ja hebben beantwoord, kunnen we
open vragen stellen om inzicht te krijgen wat het geloof in Jezus Christus voor ons betekent. Dat zijn
vragen als: Op welke wijze wordt mijn geloof duidelijk? Of: Wat is het effect van mijn geloof in mijn leven?
Wanneer je dit moeilijke vragen vindt, komt dat veelal voort uit het feit dat je waarschijnlijk niet gewend
bent om je op deze wijze bewust te worden van je geloof. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Wat helpt als
je er niet uitkomt, is die vragen te stellen samen met iemand die je vertrouwt.  
 
Hoe heb ik lief?
Dat brengt ons tevens bij een ander kenmerk van geloofs(be)leven. Een leven in Christus betekent dat we
er voor elkaar zijn. Paulus schrijft in 1 Korinthe 12:7 dat wat de Geest een ieder schenkt tot nut is voor de
ander. In het gedeelte uit de Kolossenzenbrief komt dat tot uiting in de liefde die zij hebben voor de
heiligen (gelovigen). De vraag is of we ons bewust zijn dat we aan anderen verbonden zijn. Mocht je deze
vraag met ja hebben beantwoord, dan erken je ook dat je niet alleen kunt geloven. Kunnen we ons er dan
in vinden dat ons geloofsleven pas zichtbaar wordt in relatie tot anderen? Lucas schrijft in Handelingen
2:47 dat het leven van de eerste gelovigen tot gevolg had dat ze in de gunst van het hele volk stonden.
Paulus legt eenzelfde getuigenis af over het geloofsleven van deze Kolossenzen. 
 
 

BRIGHAM YOUNG
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Hoe is het met ons geloofsleven gesteld? Om dat voor onszelf helder te krijgen zouden we een goede
bekende kunnen vragen ons een brief te schrijven, waarin iets geschreven wordt over ons
geloofs(be)leven. Wat helpt is ons af te vragen wat we zien van het geloofs(be)leven van anderen. Ook
kunnen we ons afvragen of we gericht zijn op God, de ander of op onszelf. Het vraagt wel eerlijke
antwoorden.
 
Wat hoop ik?  
Het laatste kenmerk van het geloven van de Kolossenzen is de hoop van waaruit zij leefden. Het is een
belangrijke motivatie van waaruit zij handelden. Leven vanuit de wetenschap dat gelovigen worden
verenigd met Jezus en dat die dag aanstaande is. De eerste vragen die we onszelf hierover kunt stellen is
of we leven vanuit de gedachte dat Jezus komt en of Zijn komst aanstaande is. Maar ook kunnen we
onszelf afvragen wat onze hoop en verwachting is. Om meer inzicht te krijgen op de impact van ons
geloofsleven kunnen we ons afvragen hoe die verwachting ons leven beïnvloedt en op welke wijze het
onze agenda bepaalt. Wanneer we leven vanuit het gegeven dat Zijn komst aanstaande is, zal dat van
invloed zijn op onze motivatie om anderen van het Evangelie te vertellen. De tijd is immers kort.  
 
Op het juiste spoor?  
Deze vragen helpen om ons bewust te worden en te zijn van wat je gelooft. Anderzijds zijn ze een spiegel
waarvoor geldt dat het goed is om er zo af en toe in te kijken. Wees echter niet snel tevreden met de
antwoorden die je geeft. Het vergt enige oefening om een zo eerlijk mogelijk antwoord te geven en het
helpt als we het samen met iemand anders kunnen doen. De eerlijkheid heeft vooral te maken met onszelf
niet op de voorgrond te plaatsen. Dat klinkt aannemelijker dan het is. In onze 
maatschappij wordt ons op allerlei fronten benadrukt dat we tot ontplooiing mogen komen en het beste uit
onszelf moeten halen. Als we leven vanuit ons geloof in Jezus Christus gaat het er juist om hoe Jezus
zichtbaar wordt in je leven. Dat gaat ook over ontplooiing, maar dan hoe Christus in ons tot ontplooiing
komt. Het lijkt allemaal erg op elkaar, maar in de vragen die we onszelf stellen wordt het verschil
zichtbaar. De vraag wat wij met de hulp van God hebben kunnen doen is een andere vraag dan de vraag
wat God door ons heen heeft kunnen doen. Het verschil is om wie het gaat. Sta ‘ik’ in mijn vraagstelling
centraal of staat Jezus of God centraal? Het lijkt vanzelfsprekend om God alle eer te geven, maar of dat in
de praktijk altijd zo is, ligt veel moeilijker.  
 
De opmerking die Peter maakte, bracht een bewustwording met zich mee dat we alert moeten zijn op hoe
we ons geloof leven. Dat we onszelf met enige regelmaat moeten bevragen of laten bevragen. Laten wij
ons confronteren met soms schurende vragen? Niet met de bedoeling om pijn te doen, maar juist om te
toetsen of we nog op het juiste spoor zijn. 
 
Hin 

BRIGHAM YOUNG


