AGENDA

Reactie en/of bijdrage graag mailen
naar Ed Huibers: huiber03@kpnmail.nl

28 april pit-stop
10 mei Hemelvaartsdag
20-21 mei Pinksteren
26 mei EO jongerendag

Ik geef het ‘Woord’ aan...
Naam: Aron Bak
Leeftijd: 12 Jaar.
Waar ben je geboren:
Noord-Scharwoude.
School: Johannes Bosco.
Favoriete boek: Boeken van
De Kameleon.
Welk verhaal uit de Bijbel
spreekt je aan: Het verhaal van de schepping
uit Genesis, omdat de Here God daarmee
laat zien dat Hij Almachtig is.
Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen
hebben: Ik weet niet echt een naam, maar
een dominee die begrijpelijk preekt voor iedereen en niet vergeet wanneer ‘opstap’ begint ;-)
Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn:
Elkaar ontmoeten.
Favoriete eten: Pasta salade.
Vakantieland: Griekenland.
Wens: Dat onze gemeente (en daarmee Gods
Koninkrijk) groeit!

>

Opwekking 691
‘Heb de Heer
je God lief’

COLUMN

Je ziel
Denk je weleens na over wat je ziel is? Geen makkelijke
vraag. Ga er maar eens goed voor zitten, want hier volgt
een pittig stukje over je ‘onzichtbare’ binnenkant.
Veel mensen zeggen dat je ziel niet bestaat. Ze zeggen dat
hele kleine elektrische stroompjes tussen hersencellen je
gedachten opwekken. Ze zeggen dus eigenlijk dat al die
miljarden hersencellen een ‘denkende kant’ hebben, net
zoals plakband een ‘plakkende kant’ heeft. En dus dat je
ziel niet bestaat.
Ik denk met heel veel andere dominees en grote denkers
dat dit niet waar is. Ik denk dat je ziel je onzichtbare ‘binnenkant’ is die denkt, maar niet tastbaar is.
Je kunt het dus niet zien, wegen of opmeten zoals je dat
bij een steen kunt doen. Stel je eens voor dat je denkt
aan de rekensom: 2 x 2 = 4. Dan kun je niet zeggen: mijn
gedachte weegt 0,42 gram en is 2 bij 2 bij 4 millimeter
groot.
Alleen materie weegt iets. En zoals die gedachte niet van
materie is, zo is datgene wat die gedachte denkt, en dat is
de ziel, ook niet van materie. Dus: een ziel is iets wat niet
materieel is, maar geestelijk. Wat mooi en spannend is dat
om over te denken, vind je niet?
God heeft ons met een lichaam en een ziel geschapen. Het
lichaam is niet alleen maar een hoesje om de ziel dat je na
gebruik kunt weggooien.

GEBEDS
PUNTEN

Je lichaam is de ‘uitdrukking’ of de ‘afbeelding’ van de
ziel. Zoals een stempel een afdruk maakt op papier, zo
maakt je ziel een afdruk in ons lichaam van materie.
Bid om God te eren met heel je ziel, verstand
en met al je kracht.
Bid om kracht om het evangelie door te
vertellen.
Bid voor de zieken in de Gemeente.
Bid voor de de leiders in de Gemeente.

Je lichaam is een beeld van de ziel. En samen zijn ze weer
het beeld van God.
Goed, zo snappen jij en ik misschien een heel klein beetje
wat een ziel is. Maar belangrijker is misschien wel de
vraag: waar is je ziel voor? Wat denk jij?
Ik denk dat het hierom gaat, zoals in de Bijbel staat, dat je
God liefhebt, met heel je hart, heel je ziel en al je kracht.
Guus Labooy (dokter en dominee)

