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Welkom
 
Beste broeders en zusters,
 
Na de toespraak van premier Rutte, waarin hij aangaf dat de
meeste maatregelen nog van kracht blijven betreffende het
coronavirus, zullen we ook in de maand mei niet samenkomen. We
blijven verbonden met elkaar door Hem die in ons woont.
Bij deze de zesde nieuwsbrief. Veel leesplezier!
 
Een hartelijke broedergroet,
De Raad
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"En  d i t  b id  ik  dat  uw
l ie fde  nog  s teeds

overv loed iger  wordt  in
kenn is  en  a l le

f i jngevoe l ighe id ,  opdat  u
kunt  ondersche iden  wat

wezen l i jk  i s ,  opdat  u
oprecht  bent  en  zonder

aanstoot  te  geven  tot  de
dag  van  Chr is tus ,  vervu ld

met  vruchten  van
gerecht ighe id ,  d ie  door
Jezus  Chr is tus  z i jn ,  to t
heer l i jkhe id  en  lo f  van

God . "

FIL IPPENZEN 1 :9-1 1

Agenda

ETS
Afgelopen maand is de nieuwe onderwijsgids van het Evangelisch
Coillege voor 2020-2022 uitgekomen. Je kan de nieuwe
onderwijsgids downloaden of aanvragen via de website
www.evangelisch-college.nl/onderwijsgids. Zoals je weet wordt de
ETS één zaterdag in de maand gehouden in ons gebouw. Tevens
zijn we op zoek naar een contactpersoon voor de ETS (Angelique
heeft dit jaren gedaan, voor meer info kun je Angelique
raadplegen). 

 
 
 
 

26 april: Eredienst vervallen
 

28 april: Raadsvergadering
19.30u (we komen samen

volgens richtlijnen van RIVM)
 

3 mei: Eredienst vervallen
 

10 mei: Eredienst vervallen
 

Ook de zorggroepen.
bidstonden en bijbelstudie-

avonden gaan in deze periode
niet door.

Mededelingen
Denken jullie aan het inleveren van de brief die verstuurd is
aan alle leden en bezoekers?

We zoeken nog steeds iemand voor de schoenendoos-actie

We zoeken ook nog steeds een kartrekker voor de Cycle For
Hope

Ook een bijdrage leveren aan de nieuwsbrief? Geef het door!
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Gebedspunten Wist je datjes

het lezen van een goed boek tijdens deze coronacrisis een
mooie tijdsbesteding is
je daarvoor niet naar de bibliotheek hoeft?
wij als Christenen een hele Bibliotheek in bezit hebben?
dat dit de oudste Bibliotheek van de wereld is?
dat zij 66 zéér belangrijke boeken en brieven bevat?
zowel het Oude als Nieuwe Testament grotendeels geschreven
is door Joodse mensen?
de boekrollen op een zeer nauwkeurige manier werden
overgeschreven en bewaard?
het Paulus' diepste wens was (en is) dat zijn volk de Here Jezus
als Messias zal (h)erkennen?
zij het op dit moment heel moeilijk hebben?
het antisemitisme een virus is dat nog groter en omvangrijker
is dan het coronavirus?
wij voor het Joodse volk mogen bidden en hen mogen
ondersteunen?
God in Genesis zegt: "Wie hen zegent, zal Ik zegenen." (Genesis
12:3)

 
Wist je dat...
 

 
 

   Roy, die op dit moment zonder
werk zit

Antoinette en Willem, i.v.m.
sterfgeval binnen de familie

Mensen die op welke wijze dan
ook getroffen zijn door het

Coronavirus

Mensen die momenteel weinig of
geen bezoek (mogen) ontvangen

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

Door Car ina Engelen
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Overdenking
 
 

Bemoediging 
 
De afgelopen weken wordt duidelijk dat we als mens sociale wezens zijn en we ons goed voelen als we
saamhorigheid ervaren. Het is een gegeven dat om te overleven het in een groep veiliger is dan alleen. Nu
gaat dat natuurlijk niet op, maar toch hebben we behoefte aan het ervaren van een groepsgevoel. We hebben
immers een gemeenschappelijk vijand: corona. Dat verbindt! De collectieve kwetsbaarheid geeft sterkte
lotsverbondenheid. We zijn als wereld volkomen verrast door dit virus en we hebben geen referentiekader.
Dan wil je sturing van een ander. Het geeft het resultaat dat mensen opeens veel voor elkaar overhebben,
collectief constructief met elkaar omgaan en verbonden zijn. Het haalt het deugende in de mens naar
boven….
Valt er in dit gedrag van de mens een spoor van Gods liefde te ontdekken? De liefde die in Gods Woord
beschreven wordt, is op aarde bepaald niet overvloedig aanwezig. Dat wij van deze liefde weten, komt
doordat God deze liefde heeft laten zien door Zijn Zoon naar deze wereld te sturen met het doel om ons het
échte leven te geven. De relatie tussen God en de gelovigen is gebaseerd op Zijn liefde die ons zocht. Onze
liefde voor Hem en elkaar is het antwoord op Zijn liefde voor ons. Het initiatief ging en gaat van God uit.
Gods liefde voor mensen tot Zijn doel laten komen, betekent dat er beantwoord wordt door gelovigen die
leven overeenkomstig Zijn Woord. God is de bewerker van die liefde. Zoals de ranken met de wijnstok
verbonden zijn, zo zijn de gelovigen in Jezus en met Hem verbonden. In die geloofsverbondenheid spoort
God ons aan om elkaar op te bouwen, te bemoedigen en te vertroosten, ook in geloof. Gezamenlijk staan wij
in dienst van God. Wij behoren Hem toe, zowel als individu als gemeente. Wij zijn Gods bouwwerk en zijn wij
elkaars medewerkers. Deze wereld heeft Gods liefde hoognodig. Draag Gods liefde uit!
 
 

Gebed
 
Heer, help ons te onderscheiden dat het ‘goede’ ons niet afhoudt van het essentiële. Geef Heer, dat we ruimte
maken in ons dagelijkse leven om met U te praten en om naar U te luisteren, opdat we eraan herinnerd
worden dat U onze Vader bent. U, die van ons houdt en over ons waakt. Oprechte liefde voor U blijkt uit onze
daden, want liefde is de vrucht van geloof, zichtbaar. Wij hebben Uw liefde in handen en dat maakt een
wereld van verschil. U roept ons Heer, om in Uw plan ons werk te doen. Help ons Heer om elkaar te
aanvaarden en lief te hebben, want niemand hoort er alleen voor te staan.
 
 

Bijbelteksten
 
1 Joh. 2: 5; 1 Joh. 4: 9 en 19; 2 Tim. 1: 7; 1 Tes. 5: 11; 1 Kor. 3: 9; Ef. 1: 10
 
 

Door Hin Ta lane
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In het alledaagse worden ons enorme rijkdommen aangereikt!
 
 
De afgelopen weken hebben we ons gericht op het paasfeest. Of bezonnen we ons in de lijdenstijd tot wat
het lijden van de Here Jezus voor ons betekent. Voor de een betekende dat een echt vasten met een intens
voorbereiden en voor de ander was het niet anders dan anders en werd het leven geleefd alsof het de
gewoonste zaak is. 
 
En ogenschijnlijk is het verhaal van de paasmaaltijd en de voetwassing zoals Johannes dat in hoofdstuk 13
van zijn Evangelie heeft opgetekend ook zo. Jezus gaat met Zijn discipelen naar Jeruzalem om het Pascha te
vieren. In Lucas 22 kunnen we lezen dat Jezus Petrus en Johannes er op uit stuurt om het Pascha voor te
bereiden. Tijdens de maaltijd waste Jezus de voeten van de discipelen en zei tegen hen dat ze Zijn voorbeeld
moesten volgen. In later tijden zien we dat veel christenen dit letterlijk hebben gedaan. Of dat op witte
donderdag voorafgaand aan de viering van het Avondmaal de voeten werden gewassen. Veelal wordt dit
handelen van Jezus uitgelegd tegen de culturele context van die tijd en dat het uitvoeren van de meeste
smerige werkjes een toonbeeld is van een dienende houding naar elkaar. 
 
Toch is dit verhaal van de voetwassing meer dan het voorbeeld uit het dagelijks leven dat jezus geeft van een
nederige en dienende houding jegens elkaar. Het is ook een soort gelijkenis hoe we worden gered. Petrus
weigert namelijk zijn voeten te laten wassen door Jezus. Dan zegt Jezus dat Petrus geen relatie met Hem kan
hebben. De reactie van Petrus is zoals we hem inmiddels kennen en hij vraagt Jezus niet alleen de voeten
maar ook de handen en het hoofd te reinigen. Jezus antwoordt hem dat wie zich gebaad heeft alleen nog
maar zijn voeten hoeft te wassen, want hij is al helemaal rein. 
 
Een van de grote theologen en Godsmannen van de afgelopen decennia, John Stott, legt uit dat de
voetwassing daarmee ook een afbeelding van onze redding is dat in twee fasen plaatsvindt. Namelijk eerst
een bad en daarna een regelmatig wassen van de voeten. De sociale gewoonte achter dit onderscheid is
duidelijk. Voordat iemand uit gaat voor een etentje neemt hij eerst een bad. Maar onderweg naar de feestzaal
worden de voeten weer vies omdat hij in sandalen loopt en dienen gewassen te worden door een slaaf en hij
hoeft daarvoor niet weer helemaal in bad. 
 
Zo is het ook met ons: als we voor het eerst tot Jezus Christus komen in berouw en geloof, krijgen we een
bad. Theologisch gesproken heet dat ‘rechtvaardiging’ of ‘wedergeboorte’. Beide worden zichtbaar gemaakt
door de doop, die eenmalig is. Vervolgens zondigen we toch nog regelmatig en lopen we modderspatten op
in de vuile straten van de wereld. Dan hebben we geen nieuwe rechtvaardiging of wedergeboorte of doop
nodig, maar dagelijks vergeving, die gesymboliseerd wordt door het regelmatig deelnemen aan het
Avondmaal. 
 
Voor de instelling van dit Avondmaal gebruikt Jezus ook een voorbeeld dat zich in het dagelijkse leven
voordoet. Tijdens een maaltijd werd altijd brood gegeten en wijn gedronken. En tijdens de maaltijd in de
 

Door Hin Ta lane
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bovenzaal nam Jezus brood, brak het en gaf het aan al zijn discipelen met de woorden: ’Dit is Mijn lichaam
dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken’ (Lucas 22:19). En na de maaltijd
nam Hij een beker wijn en gaf deze aan hen met de woorden: ’Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is
het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’ (Lucas 20: 20). Deze belangrijke woorden en daden
vertellen ons hoe Jezus tegen Zijn eigen dood aankeek. Er zijn drie dingen die opvallen. 
 
Het eerste is dat Zijn dood centraal staat. Jezus gaf instructies voor Zijn eigen herdenkingsdienst. Ze moesten
brood eten en wijn drinken ter nagedachtenis aan Hem. Het vertegenwoordigde Zijn lichaam dat voor hen
gegeven werd en Zijn bloed dat voor hen vergoten werd. Met andere woorden: bij beide gaat het om Zijn
dood. Hij wilde dus door Zijn dood herdacht worden. 
 
Het tweede dat we uit deze maaltijd van de Heer leren betreft het doel van Jezus’ dood. Volgens Mattheüs
vertegenwoordigde de beker ‘het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van
zonden’ (Mattheüs26: 28).  Dit is een geweldige uitspraak, waarin wordt gezegd dat God door het vergieten
van Jezus’ bloed in de dood, het nieuwe verbond zou instellen dat door Jeremia is beloofd (Jeremia 31). Een
van de grootste beloften daarin is de vergeving van zonden. 
 
Het derde dat we door deze maaltijd van de Heer leren betreft de noodzaak om onszelf persoonlijk toe te
eigenen wat Jezus’ dood ons wil geven. Want in de bovenzaal waren de discipelen niet alleen toeschouwers
maar ook deelnemers. Jezus brak het brood niet alleen maar gaf het hun ook te eten. Zo schonk Hij niet
alleen de wijn, maar gaf hun ook te drinken. Op dezelfde manier was het niet genoeg dat Christus zou
sterven, wij moeten ons de zegeningen door Zijn dood ook eigen maken. Door het eten en drinken werd en
wordt nog steeds op een levendige manier afgebeeld hoe wij Christus ontvangen als onze gekruisigde
Redder en hoe we in geloof ons hart met Hem voeden.  
 
Het Avondmaal, de maaltijd van de Heer, zoals die door Jezus werd ingesteld, is duidelijk niet bedoeld als iets
sentimenteels, als een ‘vergeet mij niet’; het was veel meer een gebeurtenis met een rijke inhoud.
 
De rijke inhoud van deze alledaagse gewoonten las ik in een dagboek van John Stott. Het bepaalde mijzelf bij
de diepere dimensie van voetwassing en maaltijd en ik zocht naar een mogelijkheid dit met jullie te delen. Ik
ben ook zo vrij geweest bijna letterlijk de woorden van Stott in dit schrijven te gebruiken. 
 
Ik wens ons een zegenrijk overdenken. 
 
Hin 

 
 
 
 

Woordverkondiging Hin via YouTube
Ook is er door Hin weer een overdenking op video opgenomen. Deze kan worden gevonden op YouTube
onder de naam:
 'Overdenking week 17 Bijbelgemeente Venlo' 
https://www.youtube.com/watch?v=ecrtqXYJ5yc
 
 


