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Welkom
Beste broeders en zusters,
In Prediker 3 staat dat er voor alles een tijd is. Wist je dat in vers 5
staat dat er een tijd is om te omhelzen en een tijd om zich ver te
houden van omhelzen!
Bij deze de twaalfde nieuwsbrief. Veel leesplezier!
Een hartelijke broedergroet,
De Raad

Gegevens
Bijbelgemeente Venlo
Sint Sebastianusstraat 2
5935 AX Steyl
077-3820949
06-48769080
bijbelgemeentesecretariaat
@gmail.com
www.bijbelgemeente.nl
www.facebook.com/
bijbelgemeente
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Mededelingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op dinsdag 9 juni.
Mocht je een vraag hebben voor de raad, geef dit dan even
door via het secretariaat.
Ook op 9 juni om 19.30u vindt de schoonmaak plaats van de
crèche en de zondagsschool.
We willen deze zomer weer graag beginnen met iedere zondag
een leuke activiteit voor de kinderen. Dit kan echter alleen als
jullie je opgeven om één zondag voor je rekening te nemen.
De kinderen rekenen op jullie!
De doopstudie is verplaatst naar komende donderdagavond
om 19.30u bij Roy en Carina thuis. Je kunt je hier nog voor
opgeven.

"Heb elkaar hartelijk
lief met broederlijke
liefde. Ga elkaar
voor in eerbetoon.
Wees niet traag wat
uw inzet betreft.
Wees vurig van
geest. Dien de Heere.
Verblijd u in de hoop.
Wees geduldig in de
verdrukking. Volhard
in het gebed."
ROMEINEN 12:10-12

Agenda
7 juni: Eredienst vervallen
9 juni: Raadsvergadering en
poets zondagsschool en
crèche 19.30u.
14 juni: Eredienst vervallen
21 juni: Eredienst vervallen
25 juni: Bijbelstudie (aanvang
19.30u.
28 juni: Eredienst vervallen
Ook de zorggroepen en
bidstonden gaan in deze
periode niet door.
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Gebedspunten

Overdenking

Door Edith Talane

Bemoediging
Wij vragen om gebed voor:
Edith, die deze week een operatie
moet ondergaan
Angela, die binnenkort een
stamceltransplantatie zal
ondergaan
wijsheid en inzicht met
betrekking tot het starten van de
samenkomsten
de leiding van de Heer bij het
maken en uitvoeren van plannen
om als gemeente te groeien
de financiën. Dat we met een
blijmoedig hart een offer apart
leggen, nu er geen diensten zijn

Heb je ook een gebedspunt voor de
volgende nieuwsbrief? Geef
dit dan door via royengelen@ziggo.nl

Wat betekent nu eigenlijk barmhartigheid? Het Griekse woord is eleos en
betekent ‘medelijden, medeleven, liefdevolle hulp. Het gaat dan niet om een
uiterlijk medeleven, maar om een volkomen vereenzelviging met de naaste
in zijn/haar situatie. God toonde barmhartigheid toen Hij Zijn Zoon aan
onze wereld gaf. In de tien geboden wordt de liefde tot God en liefde tot
elkaar beschreven. Het nemen van verantwoordelijkheid binnen de
samenleving en dat God wil beschermen door middel van het hebben van
respect voor elkaar en het leven. Voor God telt namelijk ieder leven en het
behoud ervan. Barmhartigheid in het Hebreeuws staat voor liefde voor
iemand die het alleen niet redt. Jezus ontfermde zich over pijn en ziekte,
over lijdende mensen, over treurenden en hongerenden, over eenzame en
verdwaalde mensen. Jezus is bewogen met mensen die in geestelijke nood
zijn, geestelijk leiderschap missen en stuurloos zijn. God houdt van Zijn
kinderen op een troostende, zorgende en koesterende manier. God laat Zijn
kinderen nooit in de steek. Onze opdracht is om ook barmhartig te zijn
naar je naaste. De liefde is de vrucht van een leven uit geloof. Jezus vraagt
aan ons ‘voor wie kunt u zelf als naaste iets betekenen?’ Het gaat om
concrete dienstbaarheid. Geloof en handelen gaan samen. Geloof kan niet
zonder daden. Je hard inspannen om de ander te helpen, omdat we radicale
liefde hebben ontvangen, kunnen we ook radicaal zijn in onze daden van
liefde. De barmhartigheid die God ons leert is een barmhartigheid waarbij
Jezus ons inzet in de praktijk van naastenliefde. Barmhartigheid is dus :
wees een naaste! Je bent een gezegend mens als je zowel in voor- als in
tegenspoed steeds opnieuw een naaste bent voor de ander. Blijf een
bemoediging voor anderen. Dat is wat God vraagt: dat we ons laten dienen
door de Heiland om zo dienstbaar te zijn. Zoals Jezus dat deed voor de
ander!

Gebed
Heer, Paulus weet waarover hij het heeft. Bij tegenslag zou je het zicht op U
kunnen verliezen. Maar Paulus moedigt ons aan om U onze vreugde te laten
blijven. U bent een bron van een diepere blijdschap, zeker als het ons even
niet lukt. Wat werkt het bemoedigend om aan elkaar te vertellen wat U doet
in ons leven. U bent onze bron, een anker. U zorgt dat we niet ten onder
gaan in alle zorg en verdriet. Het is Uw liefde die ons staande
houdt. Daarom mogen we op U zien en Uw vreugde in ons ervaren.

Bijbelteksten
Joh. 15: 11; 1 Tes. 5: 18; Hand. 16: 23-34; Fil. 3: 1; Fil. 4: 4; Ps. 33: 1; Ps. 100.
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Koinonia

Door Hin Talane
Met Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest gedenken we ook het ontstaan van de gemeente. Een gemeenschap,
koinonia, van gelovigen. Door velen wordt het kerk of de kerk genoemd. Helaas is het woord ‘kerk’ of het begrip ‘kerk’ in
onze maatschappij door de eeuwen heen een belast begrip geworden. In deze week past het om stil te staan bij wie we als
koinonia zijn. De bekende theoloog John Stott uit Engeland heeft daar een paar mooie dingen over geschreven in zijn
boek ‘de levende kerk’. Die zou ik graag als gedachtegoed mee willen geven:
Als het gaat om de koinonia in het Nieuwe Testament dan is het goed om dit begrip te ontdoen van alle karikaturen en te
herstellen in de authentieke nieuwtestamentische betekenis.
In koinonia staat het bijvoeglijk naamwoord koinos, wat ‘gemeenschappelijk’ betekent.
Koinonos betekent ‘partner’ en het werkwoord koinoneo ‘delen.’
In feite getuigt koinonia van drie dingen die we gezamenlijk hebben;
• Ten eerste is het een uiting van waar we samen in delen (onze gemeenschappelijke erfenis);
• ten tweede is het een uiting van wat we samen uitdelen (onze gemeenschappelijke dienst aan de ander)
• en ten derde is het een uiting wat we met elkaar delen (onze verantwoordelijkheid naar elkaar toe).
Koinonia geeft niet alleen uiting aan wat we samen hebben ontvangen, maar ook wat we samen uitdelen; niet alleen onze
gemeenschappelijke erfenis, maar ook onze gemeenschappelijke dienstbaarheid. We worden allen opgeroepen om elkaar
lief te hebben en voor elkaar te zorgen. En koinonia daagt ons uit om niet alleen onze materiele rijkdom met anderen te
delen, maar ook onze geestelijke rijkdom, dat wil zeggen onze kennis van het Evangelie.
In de eerste twee aspecten van koinonia gaat het over samen op hetzelfde gericht zijn. Maar in het derde aspect van
koinonia, als we ons concentreren op wat we met elkaar delen, gaat het over op elkaar gericht zijn. We staan dan niet met
de neuzen dezelfde kant op; we staan in een cirkel en kijken elkaar aan.
Een voorbeeld vinden we in Romeinen 1, waar Paulus zegt dat hij ernaar verlangt om hen te ontmoeten, deels om hen te
laten delen in een geestelijke gave om hen te versterken, en deels om elkaar te bemoedigen in geloof. Paulus zou dan
bemoedigd worden door hun geloof en zij door zijn geloof (Romeinen 1: 11, 12). In dit verband is het goed om te melden dat
het woord ‘elkaar’ vaak voorkomt in het Nieuwe testament. Hiermee wordt de wederkerigheid van de christelijke
gemeenschap aangeduid. Het bekendste voorbeeld is de opdracht elkaar lief te hebben. Jezus zei: ‘Ik geef jullie een nieuw
gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal
iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’ (Johannes 13: 34, 35)
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Dit is geen romantisch of idealistisch gebod. Elkaar liefhebben heeft praktische consequenties, zowel in
negatieve als positieve zin. Als we elkaar liefhebben, zullen we elkaar niet veroordelen of kwaad spreken van
elkaar. We zullen elkaar niet bijten of verslinden (zoals de wilde beesten). En we zullen elkaar niet pesten,
jaloers zijn op elkaar of liegen tegen elkaar.
Als we van elkaar houden, zullen we vriendelijk en meelevend zijn, elkaar verdragen eb vergeven, onderdanig
zijn aan elkaar en elkaar opbouwen, van harte gastvrij zijn, elkaar bemoedigen, vermanen en troosten, voor
elkaar bidden en elkaars lasten dragen.
Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid
opschiet en onrust veroorzaakt [zodat] daardoor velen bezoedeld worden. Hebreeën 12: 15
• dat niemand de genade van God verspeelt
• Dat niet enige wortel van bitterheid omhooggroeiende moeite veroorzaakt
o Een wortel van bitterheid’ is een wortel waaruit een bittere plant of een plant met bittere vruchten
voortkomt. In Deuteronomium staat deze tekst in verband met afgoderij en afval van de Here. We zullen ook
hier aan afval van het geloof moeten denken
• Dat velen bezoedeld worden

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 23 Bijbelgemeente Venlo'.
https://www.youtube.com/watch?v=J7tECYhZiHU&feature=youtu.be
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