AGENDA

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

Vanaf 9 september: Alpha-cursus
12 september: Gemeente/ start weekend

Ik geef het ‘Woord’ aan...
Naam: Sam Mosch.
Leeftijd: 66 Jaar.
Waar ben je geboren:
Warmenhuizen.

‘Breng Ons

Samen’

Kerk zonder kerkdienst?
Wie had dat ooit kunnen denken: in een democratisch en vrij land mogen in vredestijd geen kerkdiensten worden gehouden! Althans, niet zoals we
dat gewend zijn. Voor veel mensen is de kerk gelijk
aan de zondagse eredienst. Als mensen zeggen:
‘Ik heb niets meer met de kerk’, bedoelen ze vaak:
Ik ga niet meer op zondag naar de kerk. Maar wat
zegt de Bijbel daar eigenlijk over? En hoe geldt dat
nu, tijdens deze coronacrisis? Valt de kerk samen
met de kerkdienst, of is het meer dan dat?

School/ Werk: Papiervakschool (Vapro). 6 jaar Van
Gelder Papier, paar jaar
in de bouw, nog een paar
werkgevers en daarna 38
jaar bij Vezet.
Favoriete boeken/auteur: Baldacci.
Welk verhaal uit de Bijbel spreekt je aan?: De tien
Geboden. Als iedereen zich daaraan houdt zijn de
meeste problemen de wereld uit.
Wie zou jij nog eens op de spreekstoel willen hebben:
Ds Scheer.
Wat betekent voor jou 1 Gemeente zijn: Samen ons
geloof in God belijden.
Favoriete eten: In ieder geval geen Pizza, Sateh, Kaas en
Tomatensoep. Voor de rest geen problemen. Geen
speciale voorkeur.
Vakantieland: Portugal (madeira,azoren).
Wens: Dat onze kinderen in vrede en met het geloof in
God kunnen opgroeien.

Aan: Nel Keizer de Jong

GEBEDS
PUNTEN

>

Opwekking 797

Dank God voor de mensen en
mogelijkheden die online-diensten
mogelijk maken.
Dank God dat Hij Zijn kerk leidt
en laat bestaan.
Bid om vrijmoedig kerk te zijn in
je eigen omgeving.
Bid voor de Alpha-cursus.

Zondag 31 mei vierden we het Pinksterfeest. De
leerlingen van Jezus worden vervuld van de heilige
Geest, lezen we in Handelingen 2. En dan gebeurt
er iets bijzonders. De leerlingen gaan over Jezus vertellen, vrij en spontaan. Van bange mensen worden
ze moedige getuigen, en veel mensen komen tot
geloof. Deze mensen gaan niet alleen geloven in
God en Jezus, ze vormen ook samen een bijzondere
gemeenschap.
In deze gemeenschap gebeuren verschillende
dingen: de gelovigen leren van de apostelen over
Jezus, ze bidden samen, ze hebben oog voor wat
de ander nodig heeft, ze komen bij elkaar thuis om
te eten en ze komen samen in de tempel. Door de
eeuwen heen is dit hét voorbeeld geweest voor de
kerk. Zó is de kerk begonnen, zó is de kerk bedoeld:
Een gemeenschap van mensen die hun geloof in
God en Jezus vieren, voeden en uitdragen. En de
samenkomsten zijn hiervan een waardevol
onderdeel.
De ‘ware eredienst’, zegt Paulus in Romeinen 12:1-2,
is dat je jezelf in dienst stelt van God. Dat
betekent dat je de moed hebt anders te kiezen
dan de wereld om je heen als God dat van je
vraagt. Dat betekent dat je houding, je gedrag,
je gedachten en je woorden in overeenstemming
moeten zijn met wat je op zondag in de kerk hoort,
belijdt en viert.
We kunnen in deze tijd niet naar de kerk, maar we
kunnen wel volop kerk zijn! Niet alleen dankzij allerlei
online uitzendingen, maar ook omdat we ons geloof
in Gods liefde voor mensen op heel veel manieren
kunnen uitdragen. Juist deze tijd kan je helpen om
na te denken over hoe je nog meer kerk kunt zijn,
behalve via de wekelijkse eredienst. Hoe kun je je
geloof concreet maken in je dagelijks leven en laten
zien aan de mensen om je heen?
En misschien zijn we dan straks niet alleen heel blij
dat we weer samen naar de kerk kunnen en
samen kunnen zingen, maar weten we ook dat de
kerk(dienst) niet is afgelopen als de zegen is
gegeven en het slotlied gezongen. Nee, dan begint
het juist…

