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Oktober 2021
Het lied van de maand oktober
Opwekking 834: Door gebed
Door gebed wordt duisternis verlicht

Roep met één stem,

Door gebed wordt onze wil op God gericht

Tot één God,

Heer in eenheid roepen wij U aan

Met één doel,

Ons vertrouwen is in Jezus' Naam

Om U te kennen

God van liefde hoor naar ons gebed

Eén stem,

Open de hemel poorten

Tot één God,

Laat ons uw woorden horen

Met één doel,

Niet onze wil maar uw wil,

Om U te kennen

Vader, dit is ons gebed

Eén stem,

Door gebed krijgen blinde ogen zicht

Tot één God,

Door gebed wordt ons hart op God gericht

Met één doel,

Heer in eenheid roepen wij U aan

Dat Uw Liefde zichtbaar wordt

Ons vertrouwen is in Jezus Naam

Open de hemel poorten

God van liefde hoor naar ons gebed

Laat ons uw woorden horen

Open de hemelpoorten

Niet onze wil maar uw wil,

Laat ons uw woorden horen

Vader, dit is ons gebed

Niet onze wil maar uw wil,

Breng vrijheid en vergeving

Vader, dit is ons gebed

Breng inkeer en genezing

Breng vrijheid en vergeving

Want U alleen brengt redding

Breng inkeer en genezing

Vader, dit is ons gebed

Want U alleen brengt redding

Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Vader, dit is ons gebed
Orig. titel: As we pray T&M: Walker Beach Ned. tekst: Tanja Lagerström © 2012 Gateway Create Publishing.
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Het kinderlied van de maand oktober
Maskers af
Hé zeg, ben jij er al op het
gemaskerde bal
Van de maatschappij al ben je arm
als Job
Met je mombakkes op hoor je overal
bij
Er wordt gewed en geloot en
gedanst door de grote
Ontgoochelaar
Maar totaal onverwacht, diep in de
nacht is het einde daar
Dan gaan de maskers af, maskers af
Dan zien ze wie je bent
Dan gaan de maskers af, maskers af
Alles wordt bekend
Dan gaan de maskers af

Dan zien ze je gezicht
Dan gaan de maskers af, maskers af
Alles komt aan 't licht
Dan gaan de maskers af
Daar is de angsthaas
Verkleed als een krijger
Daar is de underdog
Sterk als ene tijger
En Magere Hein
Die zo vriendelijk lacht
Daar zijn de wolven in schapenvacht
Kijk, de heks is gekomen
Verkleed als een fee
De prins van je dromen
Neemt slaappillen mee
De haat is vermomd
Met een vrolijk gezicht
En satan die komt
Als een engel van 't licht
Leugens, leugens, leugens

Dan gaan de maskers af, maskers af
Alles wordt bekend
Dan gaan de maskers af
Hé zeg, doe je al mee
Op het bal masqué
Van het wereldtoneel
Want je bent pas in tel
Als je netjes ;het spel
Van de glimlach speelt
En je weet hoe het moet
'Ja, met mij gaat het goed'
En je lacht idolaat
En je blijft achterbaks
Je vergeet dat je straks
In je nakie staat
Dan gaan de maskers af, maskers af

O je danst als een beest
en de roes van het feest
Sleept je helemaal mee
Tot het uur van de waarheid
Eindelijk daar is
Het demasqué
Dan gaan de maskers af, maskers af
Alles neemt een keer
Dan gaan de maskers af, maskers af
Vluchten kan niet meer
Dan gaan de maskers af

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld
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Rooster zondagsdiensten
Datum

Dienstleider

Prediking

KIndermoment
Veerle

Zang

3 oktober (*)

David

10 oktober

Karel

Vrije
bijdragen
Jasper

Lies

James

Menno

Chris en
Greta
Willem

17 oktober

Jasper

David

24 oktober

David

Gastspreker

David

Menno

James

31 oktober

David

Gie

Veerle

Chris en
Greta

Menno

Ilona

Mengpaneel
Robin

Chris

Voorlopige verantwoordelijke dienstleiding/ prediking: David
(*) Op deze datum zullen we niet in de kapel terecht kunnen omwille van een tentoonstelling.
Deze zal doorgaan in de Springplank op het adres: Godshertogestraat 36, 3200 Aarschot

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober

Toezicht kinderen 5-12 jaar
Marry en Willem
Anaë
James
Marijke
Anja

Crèche (kinderen -5)
Veerle
Lies
Naomi
Jasper
Veerle

Kringen

Dag + tijdstip
KRINGEN
Locatie
Woensdag om 20u00
13 oktober
27 oktober
Bij David en Veerle
Vrijdag om 14u30
15 oktober
29 oktober
Bij Karel en Lieve
Er zullen ook nieuwe kringen opgestart worden, maar daarover zal rechtstreeks
met de deelnemers worden gecommuniceerd. (zie David)

Bidstonden

Dinsdag 5 en 19 oktober is er bidstond. Dit om 20.00uur.
Inloggen via Zoom kan vanaf 19.55 uur. Het moment zal tot max 21.00 uur doorgaan.
Voor meer informatie, aarzel niet om Jasper zijn hulp in te schakelen.

Financiën

Corona zorgt voor bijzondere uitdagingen, maar we zijn blij dat we momenteel op
een gezonde financiële balans zitten. Dank voor jullie voortgaande steun!
Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer van de kerk:
BE32 7390 1021 4202. Samen maken we de werking van de gemeente mogelijk.
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Koffiedienst

3 oktober
David en Robin
10 oktober
Chris en Greta
17 oktober
Rik en Therese
24 oktober
Karel en Lieve
31 oktober
Gie en Bea
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.
Badminton

Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat
het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. (1 Tim. 4:8)

--Hallo broeders én zusters in Christus,
Graag nodigen we jullie allen graag uit om samen met de Pinksterkerk van Aarschot te gaan
badminton te spelen in Holsbeek ; hieronder de informatie hieromtrent:

Leuk om te horen dat jullie mee willen badmintonnen.
We spelen van 19.00 tot 21.00 op zondag avonden (feestdagen niet). Dit in de sportschuur van
Holsbeek (sint-maurusstraat 2).
De eerste keer is gratis, voor de rest staat de regeling rond betaling hieronder.
De opzet is zeker recreatief en verschillende niveaus zijn aanwezig die meespelen... Focus is
vooral op amusement al kan je je ook helemaal fysiek moe spelen

😉

Per keer betalen = €2/u
Wie voor een gans seizoen wil betalen, van september tot half juli = €100.
Rek nr BE83 7443 3711 6015 Badminton Meneve.
Tot zondag, fijn om dit samen te kunnen doen!!!
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Leesteksten
Datum
3 oktober

Titel
Het volk keert terug

10 oktober

Gods huis is
belangrijker dan je
eigen huis

17 oktober

God zal weer in
Jeruzalem wonen
Nehemia herbouwt
de stadsmuren
Ezra leest de wetter
voor

24 oktober
31 oktober

Leestekst
Deze zondag is de eerste van een blok met
vijf teksten over de terugkeer van de
Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van
de tempel en Jeruzalem.
Op deze zondag staat Ezra 1:1-6 en 3:10-13
centraal: de Judeeërs in Babylonië krijgen
toestemming om terug te keren naar hun
eigen land.
Deze zondag is de tweede van een blok
met vijf teksten over de terugkeer van de
Judeeërs uit Babylonië en de herbouw van
de tempel en Jeruzalem.
Op deze zondag staat Haggai 1:1-15
centraal.
Zacharia 8:18, 20-23
(uitleg nog niet bekend bij publicatie)
Nehemia 2:1-6, 11-20
(uitleg nog niet bekend bij publicatie)
Nehemia 7:72-8:12
(uitleg nog niet bekend bij publicatie)

Bijdragen
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Bijdragen

Column Karel: Leven volgens Gods wil

Deel 2: Ons verstand tegenover ons besef van goed en kwaad
(Ook wel genoemd: Intellect tegenover moraliteit)

O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe
ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! – Rom 11, 33

Het is heel bedrieglijk dat we denken dat we vandaag verder staan dan ooit
tevoren in de geschiedenis. Voor een deel is dat wel waar. Men zegt dat de
menselijke kennis in de vijftienhonderd jaar tussen bijvoorbeeld de geboorte
van Christus en de Renaissance verdubbeld is. Tussen de Renaissance en de
Franse Revolutie verdubbelde de kennis opnieuw. In de eeuw en een kwart
tussen die revolutie en het hoogtepunt van de industriële revolutie, de geboorte
van de automobiel, verdubbelde de kennis opnieuw. En voor zover wij vandaag
kunnen inschatten, verdubbelt de kennis zich tegenwoordig om zowat de twee
jaar tijd.
Met andere woorden: de technische capaciteiten van onze soort hebben onze
ethische capaciteiten een heel eind achter zich gelaten. De informatica, het
internet en soortgelijke ontwikkelingen, functioneren als een soort mentale
prothese, een kunstmatig verlengstuk van onze intellectuele capaciteiten. Maar
je kan nu eenmaal geen ‘morele prothese’, geen hulpstuk voor je normen en
waarden, ontwikkelen.
Een kleine jongen viel voortdurend uit zijn bedje. Om het even wat zijn
ouders probeerden, de jongen kon niet slapen zonder uit zijn bed te vallen.
Op een dag kwam een oom op bezoek. En ja hoor, midden in de nacht klonk
er uit de slaapkamer van de jongen een bons en daarna een kreet. ’s Morgens
plaagde de oom zijn neefje en vroeg hem waarom hij zo vaak uit zijn bed viel.
De jongen dacht even na en zei toen: “Ik weet het niet, misschien omdat ik te
kort blijf liggen bij de plaats waar ik in het bed gestapt ben”.
Leven wij als samenleving en als individuen ook niet te veel aan de rand van
een moreel risicovol leven, aan de rand van een leven waarvan we weten dat
het ons op een glad, modderig pad kan brengen? Zoeken wij niet te veel de
rand van de afgrond van wat ethisch kan en niet kan zonder ons de nodige
vragen te stellen bij de risico’s die we lopen? En wat zijn morele vragen die een
individu zich stelt? Gaat het alleen om keuzes die wij maken voor ons eigen
leven of hebben ze ook nog te maken met vragen die onze hele biotoop
aanraken: onze gezinnen, onze vriendenkring, onze samenleving als geheel?
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En wat is de weerslag van mijn individuele keuze op het grotere geheel? Is ons
intellect niet de enige norm geworden waarop we ons laten meevoeren,
zonder de correcties van de moraal?
Als we geen solide, algemene basis hebben om onze waarden aan te toetsen,
dreigen we allemaal ooit wel eens weg te drijven op de waan van de dag. In
feite is dit iets wat ook nu al in ons eigen leven geregeld gebeurt, zij het in
minder extreme vormen.
Er doet zich een gelegenheid voor en we komen in een situatie terecht dat we
een keuze moeten maken: meedoen aan iets twijfelachtig, misschien iets dat
zelfs duidelijk verkeerd is (maar erg verleidelijk), ofwel het goede doen en dus
weg wandelen. We leven in een oppervlakkig gezien comfortabele wereld en we
hebben veel om dankbaar voor te zijn.
Maar morele kernwaarden lijken niet erg diep verankerd te zitten. We weten
misschien wel hoe we goede artsen, advocaten en boekhouders moeten
vormen, maar het lijkt erop dat we niet al te goed zijn in het vormen van
hoogstaande menselijke wezens.
Hoe kan dat? Misschien omdat onze moraal gericht is op de betekenis die we
aan het begrip moraal geven. In onze dagen luidt die als volgt: “Ik kan doen wat
ik wil zolang ik andere mensen daarmee geen kwaad doe”. Klopt dat?
Stel je een vloot voor van allemaal schepen die onderweg zijn. Wat helpt het
dan tegen de kapiteins te zeggen dat ze rechtdoor moeten varen als de
motoren en het roer zo oud en versleten zijn dat ze haast oncontroleerbaar
zijn. Wel, wat hebben wij aan regels van goed sociaal gedrag als we weten dat
we in feite gewelddadig, hebberig, laf, haatdragend… zijn.
Je kan mensen niet ‘goed’ maken via een wetgeving. Die kan proberen de
dingen onder controle te houden, maar het blijft uitwendig, een input van
buiten naar binnen. En kan die ècht iets veranderen denk je? Als je naar onze
samenleving kijkt?
Een Joods verhaal. Godgelb loopt diep in gedachten verzonken als zijn vriend
Elkeles naast hem komt lopen. “Zit er je iets dwars?” vraagt hij. “Ja”. “Wat
dan?” “Waarom zou ik het je vertellen? Je weet het antwoord toch niet.” “Wie
zegt dat,” zegt Elkeles. “Ok,” antwoordt Godgelb. “Ik vraag je: hoe leeft de mens
zijn leven, meer van binnen naar buiten, of van buiten naar binnen?” Elkenes
denkt een tijdje na en zegt dan met volle overtuiging: “Als je me dàt vraagt, zeg
(Wordt Vervolgd)
ik: misschien…”. Uitleg volgt!
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De les van de maand
Een vreselijk accident.
Een moeder leerde haar kinderen hoe belangrijk het is om hun geloof in Jezus
ook te delen met andere mensen. Op een dag was haar tienjarig zoontje een
ingebeelde autoracewedstrijd aan het spelen met zijn vriendinnetje. Plots
kwam hij het huis binnengestormd en gilde: “Mama, kom vlug! Isabelle wil
Jezus in haar hart binnenlaten”.
Een beetje wantrouwig over de plotselinge inetresse van haar spruit in
spirituele dingen, vroeg ze: “Hei, ik dacht dat je autokoers aan het spelen
waart?”
“Ja mama,” klonk het antwoord. “Maar onze auto’s botsten en de botsing was
echt héél, héél erg. En toen vroeg ik aan Isabelle of ze naar de hemel zou gaan
als ze in het ongeval zou sterven. Ze zei dat ze het niet wist. Dus vertelde ik haar
hoe ze het zou kunnen weten en nu wil ze Jezus ook in haar hart”.

Breng hen naar Jezus!
Wilbur Chapman, een bekende evangelist waarvan je misschien al ooit hebt
gehoord, zei dat het Nieuwe Testament verslag uitbrengt van 40 mensen die
allemaal ernstig ziek waren en door Jezus waren genezen. Van die 40 waren er
34 die ofwel door vrienden naar Jezus waren gebracht of door wie Jezus naar
hen was gebracht (omdat ze zelf niet meer konden gaan bijvoorbeeld). In
slechts 6 van die 40 gevallen vonden de zieken zelf de weg naar Jezus zonder
hulp.
Ook het aantal mensen dat vandaag de weg naar Jezus vindt, bestaat
hoofdzakelijk uit mensen die door vrienden die bezorgd zijn over hun ziel met
Hem in contact gebracht worden.

Om te overdenken
Een oorlog win je niet in de kazerne maar aan het front.
Evangeliseren is gewoon de ene bedelaar die tegen de andere zegt waar er
brood te krijgen is.
Jezus stierf voor onze zonden. Kunnen wij dan niet voor Hem leven?
De hoogste vorm van lofprijzing is het geluid van voeten op zoek naar
verlorenen en hulpelozen. – Billy Graham
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Data lofprijsavond 2021
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