Reactie en/of bijdrage graag mailen naar
Ed Huibers: huibersbouwbedrijf@ziggo.nl

De Witte Tent staat vanaf zondag 13 juli tot en met
zaterdag 17 augustus in Groet.
Feestweek Aanloophuis de Steiger van 15 tot en met
21 september.

Ik geef het ‘Woord’ aan...
Naam: Dominee Van den
Dool
Leeftijd: 28 Jaar.

Groeien

Waar ben je geboren:
Mochudi, Botswana.
Werk: Iets met dominee ;).
Favoriete boek:
Vreemdelingen en Priesters van Stefan Paas.
Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan:
David en Goliath.
Wie zou jij nog eens op de preekstoel willen hebben:
Een van onze gemeenteleden.
Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn: Als gemeente
samen Leven ontvangen van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, en daar volop van delen in de relaties
naar elkaar en de omgeving.
Favoriete eten: Nieuwe aardappels (uit de Airfryer) met
broccoli en zalm.
Vakantieland: Botswana.
Wens: Dat we sterk en moedig zullen zijn, in de kracht
die in God ligt. Zoals er zo mooi staat in Jozua 1:9: ‘wees
vastberaden en standvastig, laat je door niets
weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat,
de HEER, je God, staat je bij’.

aan: Leon

van den Heerik
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Opwekking 785
‘Fundament’

Overal om ons heen horen we de boodschap dat
groei noodzakelijk is. De economie moet weer zo
snel mogelijk gaan groeien. De kerk wordt kleiner
en moet snel weer gaan groeien. Daarnaast wordt
er voortdurend van ons als persoon gevraagd om
te groeien. Als mens moet je ambitie tonen en
iedere keer weer laten zien dat er vooruitgang in
ons leven te zien is.
De huidige zucht naar vooruitgang wordt gelijkgesteld met groei. Vanuit geloofsperspectief is het
maar de vraag of dit echte groei is. Wat is groei?
En als we het persoonlijk maken: wanneer groei ik
als mens?
In onze maatschappij lijkt het erop dat wanneer
jij als mens iets wilt worden dat jij je moet laten
gelden. Je moet laten zien dat jij beter bent dan
de rest. Jezus leert ons iets anders. ”Wie van jullie
de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten
dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie
dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet
gekomen is om gediend te worden, maar om
te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor
velen”. (Mattheüs 26: 26b-28) Een totaal andere
kijk op groeien. Wij hebben geleerd om groei op
te vatten in termen van gestage toename van
menselijke mogelijkheden. Tot wasdom komen
betekent gezonder worden, sterker, intelligenter,
rijper en productiever.
Jezus spreekt over een mens worden zoals God het
bedoeld heeft. Mensen die God en elkaar dienen.
Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid
en zelfbeheersing zijn eigenschappen die daarbij
horen. Deze eigenschappen passen bij groeien als
mens binnen het Koninkrijk van God.
Groei is in veel gevallen nodig om verder te
komen. In onze samenleving beschouwen we de
weg omhoog als het meest aangewezen pad.
Jezus leert ons een weg naar beneden. De weg
van elkaar dienen. Die weg leidt tot echte groei!

Bid om groei in je geloof en omgang
met anderen.
Bid voor de zieken en ouderen.
Bid om groei voor de kerken.

De redactie wenst
u en jou een hele
fijne vakantie toe :)

