WELKOM IN
27 mei 2018
Fijn dat je hier bent! Ons verlangen is om met elkaar in deze dienst God te vereren.
We willen dit doen door samen te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods Woord.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en thee.
Als je behoefte hebt aan persoonlijk gebed, aarzel dan niet om na de dienst naar voren te komen.
BIDSTONDEN EN JAARMARKT 2018
In de week vóór de jaarmarktactie (zaterdag 2 juni en zondag 3 juni)
word je van harte uitgenodigd, van 19:00 uur tot ca. 19:30 uur, voor
de bidstonden die van maandag t/m vrijdag worden gehouden. Op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is de bidstond in ’t Honk.
Op donderdag is de bidstond bij de Hoeksteen. ’t Honk bevindt zich
naast de Dorpskerk. Probeer ten minste bij één van deze avonden
aanwezig te zijn. Lukt dat niet, vergeet dan niet de jaarmarktactie in
je eigen gebedstijd bij de Heer te brengen. Gebed is de motor achter deze actie. Tijdens de openluchtdienst op zondag 3 juni vanaf 11.00 uur in park Goudestein zijn er een
beperkt aantal stoelen beschikbaar. Deze zijn in principe voor de Jaarmarktgasten om hen gastvrij te kunnen
onthalen. Je dient voor jezelf stoelen of een plaid mee te nemen!
TOEWIJDING
Een van de grootste opwekkingspredikers van de 19de eeuw Charles Finney heeft eens het volgende gezegd:
‘Ik heb veel hoop voor de bruikbaarheid van iemand die koste wat kost dagelijkse gemeenschap met God
zoekt, die ervoor knokt om de hoogste geestelijke verworvenheden te vinden, die niet leeft zonder dagelijkse volharding in gebed en wordt bekleed met kracht van omhoog. De Bijbel roept ons op tot soberheid, gericht zijn op de hemelse zaken, onophoudelijk gebed en een intieme, onafgebroken wandel met God.’
Finney heeft het hier over een leven van toewijding. Wat is dat eigenlijk, toewijding? Is dat een gevoel? Is
dat iets wat van binnen in je opwelt? Ik wil ter illustratie het beeld van het huwelijk nemen. Een relatie begint meestal met verliefdheid. Verliefdheid is een heerlijk gevoel, maar nooit de basis van een huwelijksrelatie. Daarvoor is het gevoel teveel op jezelf gericht: ik voel me goed bij jou. De basis van je huwelijksrelatie is
niet verliefdheid, maar toewijding. Je hebt je toegewijd aan je partner. Je hebt je toegewijd om hem/haar
lief te hebben en trouw te blijven, ook als je het niet voelt.
Mijn relatie met God is ook begonnen met verliefdheid, maar de basis van mijn relatie met God is niet verliefdheid, maar toewijding! Jezus riep de gemeenteleden in Efeze niet op om terug te keren tot hun eerste
verliefdheid. Nee, hij riep ze op om terug te keren tot hun eerste liefde. En dat spreekt over toewijding en
niet over gevoel. Zoveel christenen zijn op zoek naar gevoel. Dat kan een groot gevaar zijn. Als je gevoelens
wegzakken, zakt je relatie met God weg. Je zoekt de kick en vervulling ergens anders, je zoekt het in de wereld. Gevolg: je relatie met God wordt minder en minder.
Ik heb mezelf toegewijd om God lief te hebben, om trouw te blijven, ook als ik het niet voel! Toewijding is
een dagelijkse keus, zoals ook de omgang met God een dagelijks keus is. (Jan Pool).

We zijn geroepen om God te vereren, ons met elkaar te verbinden,
geestelijk te groeien, anderen te dienen en het goede nieuws uit te delen.
GOD KAN OOK JOU GEBRUIKEN!
Onder voorzitterschap van broeder Hamer vergaderde het gereedschap van
de meubelmaker. De aanwezigen maakten hem duidelijk, dat hij maar beter
kon vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte. Als reactie stelde hij dat
broeder kleine Boor dan ook weg moest omdat die van zo weinig nut was.
Kleine Boor stond op en zei: “Goed, maar dan moet broeder Schroevendraaier ook weg. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij van enig nut zijn.”
Schroevendraaier reageerde: “Als je mij eruit wilt hebben, dan zal broeder
Schaaf er ook uit moeten. Die levert alleen maar oppervlakkig werk.” Schaaf antwoordde: “Dan gaat broeder
Duimstok er ook uit, want die neemt iedereen de maat, alsof hij de enige is die gelijk heeft.”
In het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats binnen om die dag aan zijn werkbank
een preekstoel te maken. Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag alle deelnemers aan de vergadering.
Aan het einde van de dag was de preekstoel klaar en ging de meubelmaker naar huis.
Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeders, ik zie, dat de Meubelmaker ons allemaal als Zijn werktuigen
kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!” Zo mogen wij, waar en wie wij ook zijn toch als een bruikbaar instrument deel uitmaken van het koninkrijk van onze hemelse Vader. Het is goed als wij elkaar bemoedigen,
opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want wij hebben elkaar nodig.
KINDERWERK IN DE ZOMER: HULP GEZOCHT
Tijdens de zomerperiode gaan de kinderwerkleiders zelf ook op vakantie. We
zoeken mensen die dan een keer willen helpen bij de kinderdienst. In die periode zullen de groepen gezamenlijk dienst hebben. Er is een lesprogramma,
maar een andere invulling is mogelijk. Wil je helpen, heb je vragen of behoefte aan informatie, neem contact op met Sharlene of Judith.
VANDAAG

VOLGENDE DIENST 10 JUNI

Leiding eredienst: Hein Hüpscher
Spreker: Wim of Sijtje Tollenaar
Zangleiding: Rob van der Veen
Koster: Martin van der Ham ) 06-24425567
Collecte: Gemeente Levend Water

Leiding eredienst/avondmaal: Sharlene Hüpscher
Spreker: Hein Hüpscher
Zangleiding: Myranda van der Veen
Koster: Willem van Woudenberg ) 06-12868555
Collecte: Shailoh in Lima Peru, Jordi en Ria Bosch

AGENDA

VERJAARDAGEN

30 mei
4 juni
5 juni
5 juni

kring Sola Gratia
bidstond 19.30 uur Kennedylaan 37
muziekavond
studie Heilige Geest

20 mei
22 mei
mei

Oege van der Ploeg
Kees Vermeulen
Ezra Zandee

22

Rientjes MAVO
Valkenkamp 551
3607 MJ Maarssen

Cama Gemeente Levend Water
p/a Bloemstede 56
3608 TH Maarssen

Hein & Sharlene Hüpscher
Ton van Nierop
Rob & Myranda van der Veen

Zondags 10.00 uur
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