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Het lied van de maand september
Opwekking 847: Onze schuilplaats is Godl

Er is sterkte zelfs in onze zwakte

Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting

is in U voor eeuwig

Refrein

Dus richten wij onze harten naar boven

Vertrouwen wij op de God die wij loven

Niemand die ons uit Uw handen kan roven

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Er is troost die sterker dan de pijn is

Er is vreugde groter dan ons lijden

Er is antwoord midden in de twijfel

Overwinning dwars door al ons strijden

Onze hulp en onze verwachting

is in U voor eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven

Vertrouwen wij op de God die wij loven

Niemand die ons uit Uw handen kan roven

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen

En alle tranen voor altijd zal drogen

is het Uw Geest die ons helpt te geloven:

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Onze hulp en onze verwachting is in U

Onze hulp en onze verwachting is in U

Onze hulp en onze verwachting is in U voor
eeuwig

Dus richten wij onze harten naar boven

Vertrouwen wij op de God die wij loven

Niemand die ons uit Uw handen kan roven

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen

En alle tranen voor altijd zal drogen

Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:

Een machtige rots, onze schuilplaats is God
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Het kinderlied van de maand september
De Here zegent jou

De Here zegent jou

De Here zegent jou, en Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht over je leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent jou, en Hij beschermt jou
Hij schijnt zijn licht over je leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan uw geven.

De Here zegent u en Hij beschermt u,
Hij schijnt zijn licht over uw leven.

Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,
Hij zal zijn vrede aan uw geven.(2x)
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Rooster zondagsdiensten
Datum Dienstlei

der
Prediking KInder-

moment
Zang Meng-

paneel
5 september David Vrije

bijdragen
Menno Chris en

Greta
Robin

12 september Jasper David Jasper Willem Chris

19 september Louis Gie Lies Ilona James

26 september Louis Chris S. Louis Chris en
Greta

Willem

Voorlopige verantwoordelijke dienstleiding/ prediking: David

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
Toezicht kinderen 5-12 jaar Crèche (kinderen -5)

5 september Anaë Naomi
12 september Ilona Lies
19 september Anja Lieve
19 september Marijke Naomi

Kringen
Dag + tijdstip KRINGEN Locatie
nog nader te bepalen Week van 13/9 - 19/9 Week van 27/9 - 3/10 ...

Voor meer informatie met betrekking tot indeling van groepen,
zullen uur en plaats nog volgen. (zie David)

Bidstonden
Dinsdag 7 en 21 september is er bidstond. Dit om 20.00uur.
Inloggen kan vanaf 19.55 uur. Het moment zal tot max 21.00 uur doorgaan.
Mocht je graag meedoen aan de bidstond, maar je weet nog niet (of meer) hoe je via
Zoom inlogt, aarzel dan niet om Jasper zijn hulp in te schakelen.

Financiën
Corona heeft gezorgd ertoe geleid dat er minder inkomsten waren dan anders, wat
maakt dat het financieel uitdagender is dan andere jaren. Als je hier wat in kan
betekenen, dan zou het fijn zijn als u hierin mee draagt. Giften kunnen gestort
worden op het rekeningnummer van de kerk: BE32 7390 1021 4202.
Dank voor uw trouwe steun, die de werking van de gemeente mogelijk maakt.
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Koffiedienst
5 september Menno en Meredith
12 september Willem en Marry
19 september Erik en Nathalie
26 september Louis en Lutgard
Meebrengen
∼ 1 thermoskan koffie
∼ 1 liter  gewone melk
∼ 2  flessen mineraalwater
∼ 2 flessen sap
∼ koekjes
∼ afvalzak
∼ schotelvod

- degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen en
restanten mee naar huis alsook een plastieken zak om het afval in te doen.
- er staat een doos voor de lofprijs (met sticker) en het is niet de bedoeling dat hier
iets uitgehaald wordt.
- graag willen we jullie allemaal aanmoedigen om je eigen beker mee te nemen om
onnodig afval te beperken.
Bij verhindering graag onderling ruilen en elkaar informeren.

Mannenactiviteiten 2021
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
(Prediker 4:9)

Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te
sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het
mijne.   (Romeinen 1:11-12)

Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Psalm 133:1)
---
Hallo broeders in Christus,

Graag nodigen we jullie graag uit op 1 van onze eerste activiteiten voor dit nieuwe jaar om
samen als broeders, mannen dus, samen te komen.

Onze eerste activiteit is een 'schaaktoernooi' (dat woord klinkt misschien erger dan het is :-)

Bedoeling is dat we zouden samen komen bij Gie op een zaterdagmiddag, deze keer is dat
voorzien op zaterdag 18 september om 9u00.
Schaakborden zullen voorzien worden, alsook de warme welkom van Bea & Gie die heel
vriendelijk hun huis hiervoor opstellen, waarvoor dank!

Dus als je het ziet zitten om als mannen aan een leuke activiteit deel te nemen buiten de
zondagsdienst, ben je steeds welkom!
Verdere details worden nog gegeven via mail, of kan je rechtstreeks aan Robin vragen.
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Leesteksten
Datum Titel Leestekst
5 september Jezus praat met

Petrus
Op deze zondag staat Johannes 21:9-19
centraal. Petrus krijgt van Jesus de
opdracht om voor zijn volgelingen te
zorgen.

12 september Ester wordt
koningin

Deze zondag is de eerste van een blok met
drie verhalen over het Joods meisje Ester
dat haar volk van de ondergang redt.
We lezen in Ester 2:1-18 dat Ester koningin
wordt van het Perzische rijk.

19 september Haman wil het
Joodse volk
ombrengen

Deze zondag is het tweede blok met
verhalen over het boek Ester.
Hierbij is Ester 3:1-15 centraal: Haman wil
het Joodse volk ombrengen

26 september Het Joodse volk
door Ester gered

Tenslotte is dit het derde blok met
verhalen over Ester.
Deze zondag lezen we in Ester 8:3-17 dat
dankzij koningin Ester het Joodse volk zal
worden gered
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Bijdragen
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Bijdragen

Column Karel: Leven volgens Gods wil

Deel 1: Over onze Morele Waarden

De prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. Haar waarde kan niet met die van een
topaas uit Cusj gemeten worden; en met het fijne zuivere goud kan zij niet betaald worden.
( Job 28, 18b-19)
God is vandaag slechts één tussen vele mogelijkheden voor de mens geworden, volgens de
Canadese filosoof Charles Taylor. „God werd een soort moreel supernova-effect”, voegt
filosoof Stijn Latré, die verbonden is aan Universiteit Antwerpen, daaraan toe. Hij heeft het
dan over de keur aan visies over goed en kwaad die ontstond na de Verlichting. “Toen God uit
de samenleving verdween kwam de moraal binnenin de mens te liggen en werd de
samenleving maakbaar”, licht Latré verder toe. Waar leidde dit toe?

Heb je ooit gehoord van ‘De emmer-oorlog’? Die oorlog wordt ook wel de domste oorlog uit de
geschiedenis genoemd. Hij speelde zich af in het begin van de 14de eeuw in Italië. Een paar
soldaten stopten aan een openbare waterput in de buurt van Bologna om hun paarden water
te geven. Ze zagen toevallig een houten emmer staan, gebruikten die en namen die emmer
daarna mee naar Modena, de stad vanwaar ze afkomstig waren. Wat bleek? De Bolognezen
wilden hun emmer terug hebben. En die van Modena zeiden: ‘Neen’. Er werden diplomaten
ingeschakeld. Die schreven brieven. Over en weer. De leiders van Modena besloten de emmer
te verbergen. Ze verstopten hem in een van hun gevangenissen. De volgende lente lanceerde
het leger van Bologna een aanval tegen Modena in een poging de emmer terug te veroveren.
Dat lukte niet maar ze slaagden er wel in de zoon van keizer Hendrik II te ontvoeren. De
keizer wilde een losprijs betalen voor zijn zoon. Hij bood een gouden ketting aan, een ketting
die lang genoeg was om de hele stad Bologna te omcirkelen, die afstand was meer dan 10
kilometers. Maar het aanbod werd afgewezen. De Bolognezen wilden hun emmer terug. De
volgende twaalf jaren vielen de Bolognezen steeds opnieuw Modena aan in een poging de
emmer te heroveren. Het lukte niet. Maar honderden mensen stierven in de strijd. Bologna
heeft de emmer nooit heroverd en ook vandaag nog, als je Modena bezoekt, kan je in het
stadhuis de emmer zien staan, op een houten verhoogje, beschermd door kogelvrij glas, alsof
het de Britse kroonjuwelen betreft. Hij wordt er tentoongesteld als ‘la secchia rappita’, de
gestolen emmer.

Dit is één verhaal, één voorbeeld van de plotse ontmaskering van menselijke moraal. Er zijn
er talloze andere te vertellen. De waarde van een emmer. Meer waard dan honderden
mensenlevens die hij gekost heeft. Een emmer die de financiën van twee grote stadsstaten op
soupeerde. En dat voor een voorwerp dat in werkelijkheid amper een paar frank, sorry
euro’s, waard was. Omdat de waardering, de norm van hoe belangrijk de eigendom van
bijvoorbeeld een stompzinnig voorwerp als een houten emmer totaal uit de bocht ging.

Laat me dit even overbrengen naar het normatieve niveau. Je kent het soort verhalen wel.
De man die een vooraanstaande figuur was in de samenleving. Misschien had hij zelfs een
reputatie in de samenleving als voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds, als
priester, als bisschop, als televisiedominee… Iedereen keek naar hem op. Tientallen
jarenlang. En dan, plotseling, stort alles in mekaar in een zinkput van schandalen. Totaal
onverwacht.
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En in een tijdspanne van amper een paar uur tijd gaat het bericht de wereld rond. Hij is een
verkrachter, bezoekt mannelijke hoeren, is pedofiel… Tientallen jaren van eervol leven
weggeveegd. Hij wordt een paria. Hij wordt behandeld als een lepralijder. Hoe kan dat? Wel,
net zoals dat gaat bij fysieke zinkgaten. De man kon zijn eigen moraal bepalen. En kleine
afwijkingen… hij was tenslotte ook maar een mens. Dus was hij al decennialang, diep
vanbinnen, aan het toegevingen doen. Kleine morele toegevingen eerst: een kleine
belastingontwijking, dan een grotere belastingontduiking, dan zwart geld versassen naar de
Maagdeneilanden… En de ene concessie leidt steeds weer naar de volgende. Stiekem
seksfilms kijken, dan porno op het internet, dan eens gaan rondrijden in de hoerenbuurten,
dan eens proberen, en waarom niet eens iets heel extreems uittesten, en eraan verslaafd
geraken… En langzaamaan eroderen morele grenzen. Wat er diep binnenin hem gebeurt is
dat zijn geweten, zijn normbesef, bij elke concessie die hij doet, verzwakt.
Zoals bijvoorbeeld mergelgrond onopvallend, ongezien wordt weggevreten als er te veel
regen valt, zo vermengt het water van het morele vergif zich met decennialange
opgebouwde integriteit. De Bijbel waarschuwt hier ernstig voor: “Daarom, wie meent te
staan, moet oppassen dat hij niet valt.” Net zoals op zeker ogenblik de fysieke grondlaag
wegzakt als er te weinig vaste grond is overgebleven, zo zakt de bodem van ons privé
ethische gedrag ook weg, zonder dat iemand dat heeft zien aankomen.

En is niet iedereen gevoelig voor verleiding als we ermee geconfronteerd worden? Extreem
gesteld: wat is uw waarde-inschatting van een emmer, of van een mensenleven? Wordt die
niet ook beïnvloed door omstandigheden? Doen wij daar nooit aan mee: ons leven weggooien
voor een eigenlijk waardeloos doel? Of op kleinere schaal: wat is nog het belang van een
moreel hoogstaand leven voor de hedendaagse mensen? En voor u en mij? En wat kan ons
daarbovenuit heffen?

En dan komen we bij de Bijbel uit. Want misschien is die Bijbel tòch de bron van waarheid die
ons kan helpen om een solide, algemene basis te vinden om ons aan te toetsen. Misschien zijn
ook wij die standaard die eeuwenlang mensen van binnenuit heeft veranderd, die onze
samenleving ethisch vorm heeft gegeven en heeft gedragen, ergens onderweg in de mist van
de geschiedenis (voor een deel) verloren. Die Bijbel heeft toch al eeuwenlang bewezen
mensen inspiratie en leiding te kunnen geven als het over morele vragen gaat, over wat heel
concreet onze verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om in deze wereld en in dit
tijdsgewricht als een integere, ethisch hoogstaande en vooral christelijke mens door het
leven te gaan.

(Wordt Vervolgd)
---------------------------------------------

Jij, kleine teen daar! Beweeg eens!
“Geestesgaven”: het woord leeft wel in onze kringen. De betekenis ervan iets minder. En wat
het met mij als individu te maken heeft, of met ons in onze manier van leven in
gemeenteverband, leeft nòg minder. En toch is het begrip de moeite waard. Méér dan waard
zou ik zeggen. Want veel christenen hebben nog niet door hoezeer geestesgaven gericht zijn
op ‘mensen dienen’, op ‘mensen onderling helpen’, op ‘mensen leren helpen’ op een efficiënte
manier. “De gemeente is het lichaam van Christus,” zeggen we. Wéten we. En precies om te
ontdekken hoe al de kleine stukjes lichaam die wij zijn toch één groots geheel – één
Christuslichaam - vormen, hebben we die geestesgaven van God gekregen, en moeten we
ermee leren omgaan, leren ze te gebruiken. Zonder daar aandacht voor te hebben
functioneert ons lichaam (onze gemeente), maar gebrekkig. Mag ik zeggen: gehandicapt?
Want sommige (of veel) lichaamsdelen functioneren (nog) niet.
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En precies daarom zouden we onze eigen geestegave(n) de nodige aandacht moeten geven.
Om te leren hoe ik, als klein lichaamsdeeltje van de gemeente, als klein spiertje of als klein
orgaantje in dat grote lichaam van Christus, dat lichaam blijdschap kan geven, of vrijheid,
beweeglijkheid, zuiverheid, uitstraling… omdat het – door mijn kleine bijdrage - kan doen
waarvoor het door God gemaakt wordt: een geweldige belevenis creëren in een liefdevolle
onderlinge omgang, en een geweldig licht uitstralen in een gitzwarte wereld erbuiten.
Toen ik jong was, dus héél lang geleden, was er een muziekhit waarvan de boodschap me
altijd is bijgebleven. Als je zo oud bent als ik, ken je het lied ongetwijfeld ook nog. Het is van
de groep Crowded House en de boodschap die erin uitgedragen wordt luidt: “Everywhere you
go, always take the weather with you”. “Overal waar je komt, neem het weer met je mee”. Het
weer. Wel, in welke weersomstandigheid leef jij? Van binnenuit? Draag je regenweer met je
mee of zonneschijn? Druilweer of vriesweer? Wel, de auteur bedoelde met ‘weer’: alles wat jij
bijdraagt aan je omgeving. Vrij vertaald in onze context: de geesesgaven die God je heeft
gegeven. “Overal waar je komt, draag je je geestesgaven – goed zichtbaar, goed
functionerend – met je mee!”. Laat zien wat God je gaf en gebruik dat om mensen te helpen,
te dienen. Draag je de barmhartigheid met je mee: wees barmhartig! Heb je onderwijs van
God gekregen: onderwijs mensen! Heb je de gave van het geven, geef! Kan je Gods Blijde
Boodschap goed verstaanbaar vertellen: evangeliseer!...
Ik wil hieronder graag een wat uitgebreidere tekst uit de Bijbel citeren om Paulus te laten
vertellen hoe God het allemaal bedoeld heeft. Er zijn meerdere teksten in de Bijbel die
hierover spreken, maar ik laat het bij deze ene die je terugvindt in 1 Korinthiërs 12:12-27. Je
kan de andere teksten hierover ongetwijfeld zelf vinden. Bijvoorbeeld in 1 Petrus 4, 10-11 of
in 2 Tim 1, 5-7.

Vele leden, één lichaam
12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er
veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.
13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij
Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.
14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.
15Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet
van het lichaam?
16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan
niet van het lichaam?
17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou
de reuk zijn?
18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij
gewild heeft.
19 Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn?
20Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam.
21 En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de
voeten: Ik heb jullie niet nodig.
22 Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist
noodzakelijk.
23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij groter eer en
onze oneerbare leden krijgen een grotere eer.
24 Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat
Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf,
25 opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden
dragen.
26 en als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden.
27 Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.
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Data lofprijsavond 2021
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