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Eénheid in verscheidenheid
Eenheid … het is een veel besproken
onderwerp binnen de evangelische wereld.
De theorie lijkt gemakkelijk, de praktijk lijkt
eerder verdeeldheid te tonen. Of zeggen we
beter ‘verscheidenheid’. Beide begrippen,
zowel ‘eenheid’ als ‘verscheidenheid’ vormen
samen het thema van de Internationale Week
van Gebed. Dit initiatief van de Europese
Evangelische Alliantie gaat van 13 tot en met
20 januari 2019 door en wil opnieuw oproepen
tot gebed rond ‘eenheid’. Jezus heeft immers
zelf gebeden dat Zijn volgelingen één zouden
zijn. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal een
kopie van elkaar moeten zijn – er is zeker
ruimte voor veelzijdigheid. Als christenen zijn
we één, en tegelijk vaak ook anders. Dat hoeft
geen probleem te zijn, zolang we de woorden
van Jezus maar in gedachte houden.
“En Ik bid niet alleen voor dezen,
maar ook voor hen, die door hun woord
in Mij geloven, opdat zij allen één zijn,
gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U,
dat ook zij in Ons zijn;
opdat de wereld gelove,
dat Gij Mij gezonden hebt.
En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt,
heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn,
gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij,
dat zij volmaakt zijn tot één,
opdat de wereld erkenne,
dat Gij Mij gezonden hebt,
en dat Gij hen liefgehad hebt,
gelijk Gij Mij liefgehad hebt”
(Joh.17:20-23).

21 januari 2019

Eén & Anders

Jezus’ gebed voor de eenheid is zeer gedetailleerd. Zijn gebed is
allereerst voor de kerk van alle eeuwen. We lezen immers: “En Ik bid
niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij
geloven, opdat ze één zijn,” (Joh.17:20). Jezus gebed geldt dus niet
alleen voor de discipelen maar voor alle gelovigen in elke generatie.
Deze eenheid is een doeltreffend middel om andere mensen te
overtuigen. We lezen: “opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden
hebt” (Joh.17:21). Jezus bidt dan verder en definieert deze eenheid
met een aangrijpend voorbeeld. Hij zegt: “gelijk Gij, Vader, in Mij en
Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij
gezonden hebt” (Joh.17:21). De eenheid waar Jezus voor bidt, wordt
vergeleken met de eenheid in de goddelijke Drie-Eenheid. Dat is een
heel speciale eenheid. De Joden moesten hun kinderen inprenten dat
God één is (Deut.6:6). Dit is een kerngedachte in de Bijbel. Vanuit deze
kern wordt alles ontwikkeld. God is één in alles wat Hij doet. Zijn liefde
en Zijn rechtvaardigheid zijn in Hem één en hetzelfde. Hij heeft geen
twee gezichten. Hij is niet willekeurig maar altijd dezelfde. Het gaat dus
niet zomaar om een organisatorische eenheid. Elke poging van ons om
met bepaalde middelen een geestelijke eenheid te creëren is dan ook
tot mislukken gedoemd. De eenheid tussen God de Vader en de Zoon
is een eeuwige geestelijke eenheid. Deze eenheid moeten we bewaren
(Ef.4:3). We moeten die niet maken. Als we wedergeboren zijn, is die
eenheid aanwezig omdat we in Christus worden geplaatst. Voor deze
eenheid gaan we bidden.
In de Bijbel komen we 5 soorten eenheid tegen die aan elkaar verbonden
zijn. Allereerst is er de eenheid in de heilige Drie-eenheid. Ten tweede is
er de eenheid in Jezus. Hij is op volmaakte wijze God en mens tegelijk.
Ten derde is er een eenheid tussen Christus als Hoofd en de gemeente
als Zijn lichaam. Ten vierde is er een eenheid tussen de leden van dat
Lichaam. Ten vijfde is er de eenheid tussen man en vrouw. Het is een
illustratie van de eenheid tussen Christus en de gemeente (Ef.5:32).
Wanneer we deze week met elkaar op de knieën gaan smeken we God
om deze eenheid te geven en dat wij kracht krijgen om die te bewaren.
Wout van Wijngaarden

Zondag 13 januari

Eenheid bewaren

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen
waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle
nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en
elkander in liefde te verdragen,…” (Ef.4:2)

Zingen - Machtige Heer, grote Verlosser - Opw. 598

We komen tot de ontdekking dat de eenheid er is en bewaard moet blijven. Jezus bidt daarom: “bewaar hen in Uw Naam,
welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij” (Joh.17:11). Precies hetzelfde lezen we bij Paulus: “en u te beijveren
de eenheid des Geestes te bewaren” (Ef.4:3). Door de bewaring van de Vader, worden de gelovigen één. Het betekent dat
God ons alle middelen aanreikt opdat wij op onze beurt de eenheid bewaren. De gelovigen moeten gebruik maken van die
middelen. Om de eenheid te bewaren noemt Paulus vier essentiële houdingen die nodig zijn (Ef.4:2).
De eerste is nederigheid. Als christen weten we dat we niets verdiend hebben (2Cor.10:17).
Daarom kunnen we ons nooit superieur voelen ten opzichte van de ander. Nederigheid
is vooral openheid en doorzichtigheid. We tonen dan dat we uit genade leven en dus
evenwaardig zijn.
De tweede is zachtmoedigheid. Terwijl nederigheid vooral een innerlijke houding is, is
zachtmoedigheid vooral de wijze waarop we met het innerlijke omgaan in concrete situaties.
Als we geloven dat we alles in Christus hebben ontvangen, kunnen we leren alles van elkaar
te verdragen. Zachtmoedigheid is een term die ontstaan is bij het temmen van paarden. De
enorme kracht van het paard blijft na het temmen behouden. Alleen de leider van die kracht
verandert. Zachtmoedigen staan onder de leiding van de Heilige Geest.
De derde is dan ook lankmoedigheid. Het betekent geduld of “uitstel van toorn”. Indien
iemand je het leven moeilijk maakt, moet je bereid zijn te lijden in plaats van je te wreken. Dat
lijden wordt een genade van God genoemd (1Petr.2:19). Zo kan men de ander winnen door
geduld met liefde (Rom.12:20).
De vierde eigenschap sluit zich daarbij aan: elkaar in liefde verdragen. De grote opdracht
blijft in alle omstandigheden: liefhebben. Door de liefde vermindert de drang naar het eigen gelijk. Door lief te hebben
vermindert ook de eigen innerlijke pijn. Liefde voor de ander toont je ook het lijden van de ander. Door de liefde komt de
ander centraal te staan. Liefde is de vervulling van de wet (Rom.13:10).

Danken
•
Dat we een relatie met God mogen hebben.
•
Dat de vrede met God rust brengt in ons denken (Rom.5:1)
•
Dat we door die relatie mede-erfgenaam mogen zijn van alles wat Jezus heeft verworven
Opdracht:
Overdenk hoe de vier pijlers in uw persoonlijk geestelijk leven functioneren. Verootmoedig u voor Hem en wijdt u
toe aan deze opdracht
Gebed:
• Dat we persoonlijk mogen groeien in deze vier bovengenoemde pijlers..
• Dat we overal zowel in de gemeente alsook in ons gezin en op ons werk, enzovoorts, deze vier houdingen mogen
beoefenen in de kracht van Gods Geest
• Dat de oudsten en diakenen één mogen zijn in hun bediening
• Dat de gemeente of christelijke gemeenschap, het lijden dat hen overkomt om Christus wil, in liefde mogen dragen en
dat door die liefde het lijden verzacht mag worden.
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Maandag 14 januari

Eenheid in de Geest
De eenheid is er door de Heilige Geest. Daarom worden
we allereerst geboren uit de Geest. Daar begint alles mee.
Een christen moet daarna ook bidden door de Geest (Jud.
20). Het betekent dat Gods Geest leidt en die onderwerpen
aanreikt die God welgevallig zijn. De Geest leidt ons naar
Gods eeuwige doel. We moeten niet meer wandelen in de
raad van de goddelozen (Ps.1). Aan Gods hand zullen we
wandelen in Zijn eeuwige raad (Ps.73:24). Daardoor zijn
we allemaal één. Die Geest doopt ons ook in één lichaam.
Toen Jezus werd opgenomen in de hemel vond de grootste
ruil plaats die we ons kunnen indenken. De aarde gaf de
mooiste Persoon aan de hemel en de hemel gaf de mooiste
Persoon aan de aarde. Er is geen grotere zegen voor de
aarde dan de komst van Gods Geest. Jezus is het centrum
van Gods Koninkrijk en de Geest verkondigt Hem. Zo is er
een wereldwijd leger dat één doel heeft en één is in streven.
Daarom krijgen we de opdracht om vervuld te zijn van Gods
Geest. Paulus beschrijft de gevolgen van de vervulling met
Gods Geest in ons dagelijks leven (Ef.5:18-6:9). Daardoor
ontstaat er eenheid in ons hart en in het huwelijk. De liefde
gaat regeren en de partner wordt gezegend. Ook zullen
de gezinnen gaan functioneren overeenkomstig Gods
doel. Kinderen gaan de gezagsverhoudingen eerbiedigen
(Ef.6:1-2). Ze zal daardoor ook een grote impact hebben
in de maatschappij. In de gemeente mogen we door Gods
Geest dit alles leren en beoefenen. De vervulling met Gods
Geest zal een concrete uitwerking hebben.

“Dit bedoel ik: wandel door de Geest
en voldoe niet aan het begeren van het vlees”
(Gal. 5:16).

Zingen: Ik wil leven door Uw Geest - Opw. 497
Het is dus niet voldoende dat we alleen geboren zijn
uit de Geest. We moeten ook de vrucht van de Geest
dragen. Immers God heeft de wereld liefgehad en wij
mogen door Gods Geest geleid, die liefde tonen. Daarom
snoeit God ons opdat we veel vrucht zouden dragen.
We mogen onze vrijheid in Christus niet gebruiken voor
de bevrediging van ons vlees maar moeten wandelen in
de Geest. De eenheid in de Geest laat ons dus drinken
uit een bron zodat we getuigen zijn van de goede
boodschap van God in zowel daden als woorden.

Danken:
•
Het wonder van de inwoning van de Heilige Geest.
•
Dat de Geest ons samenbindt in ons huwelijk, gezin en ons werk (Ef.5:18).
•
Het wonder dat we de vrucht van de Geest mogen dragen.
Toewijding:
Here God, ik ben geënt op de wijnstok. Snoei mij opdat ik veel vrucht mag dragen voor U.
Ik wil in U blijven opdat Gods Geest Zijn vrucht in mij kan openbaren.
Gebed
• Dat we de zegen van Gods Geest overal mogen uitdragen.
• Dat de gezagsverhoudingen op alle niveaus mogen hersteld worden. Eerbied voor Gods orde in de gemeente,
in de gezinnen en in alle facetten van onze maatschappij.
• Dat de overheden het gezag van God mogen leren verstaan en daaruit leren regeren.
• Dat via radio, TV en alle andere media er eerbied mag groeien voor Gods Woord.
• Dat er meer liederen op de radio gedraaid mogen worden die God eren en aanbidden.
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Dinsdag 15 januari

Eén in geloof

“Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven
over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het
te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het
geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is”
( Judas: 3)
Zingen: Ik geloof in God de Vader - Opw. 347

Geloven betekent vertrouwen. We geven ons over aan
Iemand die betrouwbaar is. Hij is Heer daarom zegt Paulus
dat we één Heer hebben. Je overgeven kan je alleen indien je
inziet dat de Persoon waaraan je je overgeeft, betrouwbaar
is. We geven ons niet over aan onbetrouwbare filosofieën
van mensen. We geven ons over aan de Gekruisigde die
in onze leefwereld is gekomen en zichtbaar getoond heeft
betrouwbaar te zijn. Hij had een missie om de zonden te
verzoenen die Hij heeft volbracht in de diepste duisternis
en in de grootse ontreddering. Zijn betrouwbaarheid is
getest op de diepste wijze en Hij is niet afgeweken van Zijn
eeuwige opdracht.
Het geloof waarin we één zijn, heeft drie pijlers. De eerste
pijler is dat we diep beseffen dat we hulp van buitenaf nodig
hebben. Wij zijn zondaren die het zelf niet kunnen redden.
De tweede is dat God in Jezus mens geworden is en onze
zondenschuld betaald heeft op het kruis. Ten derde hebben
we ons aan Hem overgegeven en hebben we ons laten
redden. We hebben daarin inzicht gekregen zegt Paulus
en worden één in Christus (Ef.4:13). Alle drie zijn nodig.
Wanneer men alleen inziet dat God ons in Christus moet
redden maar we ons niet overgeven, blijven we in onszelf

geloven of gaan we zelfs onszelf afwijzen. Overgave is
belangrijk. Alleen indien we onszelf willen verliezen zullen
we winnen.
We zijn ook één in de inhoud van ons geloof (Jud.1:3).
Daarom onderschrijven we de geloofsbelijdenis. We
vertrouwen op de Bijbel als Gods Woord. We geloven
in de Schepper en in de God van Israël. Het is niet een
vage ‘god’ die we zelf gecreëerd hebben, maar een heel
concrete God die de geschiedenis heeft bepaald. Er zijn
vele afgoden maar de Psalmist zegt dat dit geen goden
zijn (Ps.96:5). De God die we dienen is niet een idee of
een of andere onbekende macht. Er zijn overigens veel
machten (1Cor.8:5). We geloven in God die ons heeft
verlost en in Jezus Christus die uit de dood is opgewekt.
We geloven dat we gered worden door genade zonder
werken. Ook geloven we in de wederkomst van Christus
en daaraan verbonden het einde van deze wereld en het
rechtvaardig oordeel. De inhoud van ons geloof is ons
geopenbaard, het is niet verzonnen door mensen. Het is
zelfs een boodschap die wij als mensen nooit uit onszelf
zouden kiezen (Gal.1:11). Het is Gods plan waaraan wij
ons met vreugde en ontzag onderwerpen.

Danken:
• Voor de Bijbel die ons leert wie God is.
• Voor de gemeente waar we bij mogen horen en samen eenheid mogen beleven.
• Gods trouw is ons schild en pantser (Ps.91:4).
Aanbidding:
Wij prijzen u God dat uw trouw hemelhoog is (Ps.36:6). U houdt uw Woord en volbrengt het op Uw tijd.
Uw macht is sterker dan welke tegenstander ook. Uw goedheid en Uw trouw ontmoeten elkaar (Ps.85:11).
Gebed
• Dat er weer meer zendingsijver zal komen.
• Dat er veel mensen tot geloof in Chrisus mogen komen.
• Dat elke prediker trouw mag zijn aan Gods Woord en dat recht mag brengen (2Tim.2:15).
• Dat er nieuwe gemeenten mogen ontstaan die een etalage worden van Gods liefde en trouw.
• Dat de naam van Jezus steeds meer verhoogd mag worden in ons land.
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Woensdag 16 januari

Eén in de doop

“…één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in
de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop,
één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen
en in allen”
(Ef. 4:4-6)
Zingen: Wij gaan door over grenzen - Opw. 455

De doop brengt in de wereldwijde kerk een grote
scheiding. Velen dopen kinderen en anderen staan
voor de doop op belijdenis. Als Paulus zegt dat
we geroepen zijn tot één doop dan lijken we op
dit punt geen eenheid te kunnen bereiken. Het is
echter belangrijk dat we ons realiseren dat er velen
soorten dopen zijn in de Schrift. Er is een doop in
Christus en een doop in de Geest. Er is een doop
in lijden en een doop in Mozes. Ook is er inderdaad
een doop in water. Maar Paulus zal dit laatste niet
direct bedoelen daar hij spreekt over het fundament
(Ef.4:5-6). Daarom bedoelt hij hier de “doop in

Christus” (Rom.6:3). Specifiek zegt hij dan dat we in Zijn dood
gedoopt zijn. Ook zijn we met Hem opgestaan tot een nieuw leven.
Het is deze fundamentele waarheid waar Paulus op doelt. Elke
kerk moet dit prediken. Doet de kerk dit niet, dan wordt ze steeds
meer een gemeenschap van ongelovigen. Indien we gedoopt zijn
in Christus dan vormen we met elkaar de kerk. We zijn dan van de
Here en wandelen in Zijn wegen. Die doop in Christus maakt ons
ook één. Er is geen verschil tussen man of vrouw of rijk of arm. Ook
zijn er daardoor geen verschillen in afkomst of status. Uit welk volk
men ook komt, we zijn door die ene doop één in Hem (Gal.3:27-28).
Daarom is de kerk wereldwijd en heel gekleurd. Daarom is de kerk
vol met armen en rijken. Ze zijn in Christus allemaal hetzelfde. Hun
leven is een vrucht van de overwinning op Golgotha. Onze identiteit
is in Hem die voor ons stierf. Daarom leren we in de kerk met elkaar
alles te delen (Hand.2:45). Geven maakt rijk! Een van de mooie
gaven van Gods Geest is mededeelzaamheid (Rom.12:). Door het
geven komt er een gelijkheid (2Cor.8:15). Bij het avondmaal voeden
we ons allen met hetzelfde brood en drinken we allen uit dezelfde
wijn. In veel kerken staat op de avondmaalstafel een offerschaal.
Mensen gaan aan het avondmaal en geven hun gaven voor de
anderen. Dat is een prachtig gebaar van die eenheid in de doop in
Christus. Onze echte waarde ligt in Hem en in niets anders.

Danken:
• Dat onze identiteit in Christus is.
• Dat we in de gemeente mogen leren te delen wat we hebben ontvangen.
• Dat de kerk over alle muren heen één is in Christus.
Belijdenis:
Here God mijn hart is vaak verdeeld. Vaak minacht ik mijn medemens. Vaak leef ik in onmin met mijn broeder of zuster.
Vergeef mij en laat me zien dat we één zijn in de dood van Christus.
Gebed:
• De vluchtelingen in ons land. Wat een lijden moet er in hen zijn. Bidt dat velen Christus mogen vinden.
• Voor organisaties als Gave Veste en Tear Fund die zich inzetten voor deze mensen. Dat ze hulp en middelen mogen
ontvangen om Gods zegen te kunnen delen met deze mensen in nood.
• Voor de migrantenkerken die zo ijveren voor de Here. Dat ons land de zegen daarvan mag proeven en daardoor mag
veranderen.
• Voor de kerken in oorlogsgebieden. We denken aan Syrie, Jemen, Nigeria, Egypte en Afganistan enz. Die kerken
staan enorm onder druk. Dat ze mogen volharden en een etalage mogen zijn van Gods liefde.
• Op veel plaatsen wordt voedsel uitgedeeld. Dat christenen ook geestelijk voedsel mogen uitleven en uitdelen.
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Donderdag 17 januari

Eén Lichaam

“Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook,
één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene
brood”
(1Cor. 10:17)

Zingen: Heer wat een voorrecht, om in liefde te gaan - Opw. 249

De bekendste metafoor voor de kerk is de kerk als
“Lichaam van Christus”. Door de doop in Christus worden
we geplaatst in dit Lichaam. Hij is het Hoofd en wij zijn
aan Hem verbonden. Iedereen heeft een plaats. Als
één lid lijdt, lijden alle leden. Als de vinger gewond is,
brengen de voeten het lichaam naar het hospitaal. Als
een lid vreugde heeft, beleven alle delen dit samen. Zo
zijn onze huwelijksfeesten en andere hoogtepunten onze
gezamenlijke vreugde. Maar de mooiste ontmoeting van dit
Lichaam is wel aan de “tafel des Heren”. Daar is ze één en
“eet” ze van Hem die onze Bron is. Daar zijn we aan elkaar
verbonden. Die verbondenheid is voor onze generatie een
moeilijke opgave. Het individualisme heeft ons allen tot
aparte personen gemaakt met een eigen programma. In
het Lichaam is er echter één missie en dat is Gods glorie.
Het wonderlijkste van dit Lichaam is dat elk onderdeel
direct verbonden is aan het hoofd. De hand staat weliswaar
vast op de arm en beiden hebben elkaar nodig en werken
intensief samen, maar de arm zal nooit autonoom een
opdracht geven aan de hand. De opdracht voor elk deel
van het lichaam komt altijd van het hoofd. Als de hand
iets moet grijpen, geeft het hoofd de opdracht en maken
alle delen die opdracht mogelijk. Elk deel leeft in overgave
aan het hoofd. Indien elk lichaamsdeel zelfstandig zou
opereren dan krijgt het lichaam spastische trekken. Dat
kost veel energie en zo wordt het lichaam inefficiënt.

Het is de Heilige Geest die ons in het Lichaam doopt.
Hij bepaalt voor ieder van ons de plaats in het lichaam.
Er zijn ogen en oren, handen en voeten. Alle delen zijn
evenveel waard maar hebben verschillende mogelijkheden
en verschillende taken. Alle taken zijn door het Hoofd met
elkaar verbonden. Daarom is er in het Lichaam nederigheid
en onderworpenheid aan het Hoofd en tevens naar elkaar.
Niemand kan iets uit zichzelf of alleen doen. Zonder
Christus kunnen we niets doen. Samen groeien we, ons
aan de waarheid houdende, naar het Hoofd (Ef.4:15).

UItdaging:
Here God het individualisme maakt me vaak eenzaam. Ik wil mij niet verbinden omdat dit vaak pijn doet. Ik wil echter nu
verbonden raken met allen die u liefhebben. Zo wil ik het avondmaal vieren en beseffen dat U het Hoofd bent en zo mijn
plaats innemen in het Lichaam.
Danken:
• Dat we samen avondmaal mogen vieren en zo aan elkaar verbonden raken.
• Dat we één zijn maar toch ook verschillend. Een doel en één in streven.
• Dat we in de gemeenten geestelijk mogen groeien.
Gebed
• Dat we onze plaats in het Lichaam mogen ontdekken en ons daaraan zullen toewijden.
• Dat jonge leiders mogen opstaan in de kracht van Gods Geest. Bidt voor het werk onder kinderen en jongeren zoals
PJV en EJV.
• Dat elk gemeentelid zijn gave mag gaan uitoefenen in vrijmoedigheid en kracht.
• Dat de keuze voor onze opleiding en carrière bepaald mag worden door God en niet door onze aardse ambitie.
• Dat de opleidingen zoals ETF, C7, ETS, IBV en zovele andere initiatieven gezegend mogen worden met studenten en
middelen om mensen toe te rusten tot dienstbetoon.
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Vrijdag 18 januari

Eén in de opdracht

Toen hij dan heengegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon
des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt.
Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in Zich
verheerlijken, en Hem terstond verheerlijken”
(Joh.13:31-32)
Zingen: Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer - Opw. 354

Dat lichaam dat we gisteren beschreven, heeft een grote
opdracht. God rust het lichaam toe om die opdracht te
vervullen. Hij zegent ook die opdracht. De zegen en die
opdracht worden samen prachtig verwoord: “God zij ons
genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn bij ons
lichten; opdat men op aarde uw weg kennen onder de
volken uw heil” (Ps.67:2-3). De Psalm gaat dan verder en
roept het uit: “Dat de volken u loven, o God” Dat is de grote
opdracht. De volken moeten God gaan aanbidden. Waarom
is dit zo belangrijk? Dat is omdat Hij de Schepper is. Hij is de
enige rechtmatige Eigenaar. Maar Hij is ook de erfgenaam
en de oorsprong van alle dingen. In Hem is alles geschapen
(Col.1:17-18). De glorie van God is het ultieme doel voor
het Lichaam van Christus. Vandaar uit wordt dit de grote missie van het Lichaam. Kerk zijn en zending bedrijven heeft een
ultiem doel en dat is de glorie van God brengen in deze wereld. Waarom is zending nodig? Omdat de glorie voor God niet
aanwezig is op aarde. In het boek Openbaring lezen we de reden waarom het oordeel gaat komen: “Gij, onze Here en God,
zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd
het geschapen” (Openb.4:11). De tijd van genade is dan voorbij en de aarde wordt weer tot Gods bezit gemaakt. Op aarde
moet Gods glorie weer alles bezielen. Dat geeft een enorm confrontatie. Dat kan en mag alleen omdat God de rechtmatige
eigenaar is. Zijn glorie is in al het geschapenen. Dat moet terugkomen. Dan is de genadetijd om. Nu leven we in de tijd
van genade en ligt die opdracht op onze schouder. Om dat doel te bereiken moet de kerk zich focussen op deze glorie. De
gemeente is de etalage waarin Gods ultieme doel te zien is. De grote glorie is de kruisiging van Jezus. Zijn heerlijkheid aan
het kruis is buitenaards. Zijn liefde is daar eenzijdig en Zijn offer is daar ongeëvenaard. Hij bidt voor zijn vijanden en vergeeft
de dader waarvan de straf op Hem rust. De genade is Gods ultieme glorie. Laat de kerk zending bedrijven vanuit dit motief.
Laat het lichaam van Christus het Hoofd gehoorzamen en proclameren dat Hij de Schepper is.

Focus:
Met de apostel Paulus wil ik zeggen: “Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde,
Hem welgevallig te zijn” (2Cor.5:9).

Danken:
• Dat het doel van ons leven Gods glorie is.
• Dat het leven hoe moeilijk het ook kan zijn, een hoog doel heeft.
• Dat Jezus terug zal komen en alles zal nieuw maken
Gebed
• Voor de zendelingen die van ons zijn uitgezonden, vaak samen met hun gezinnen.
• Voor de gemeenten die hen ondersteunen zowel financieel en in bemoediging en gebed
• Voor de zendingsorganisaties die hen uitzenden en begeleiden.
• Voor de gemeenten die ze dienen in de landen waar ze werken.
• Voor de gezondheid om dit werk volhardend te mogen doen.
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Zaterdag 19 januari

Eén in visie

“Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele;
verenig mijn hart om uw naam te vrezen”
(Ps. 86:11).

Zingen: Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart - Opw. 520

Paulus begint het hoofdstuk over eenheid met de volgende
woorden: “Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan
te wandelen waardig de roeping, waarmede gij geroepen
zijt,…” (Ef.4:1). Onze levensvisie moet in overeenstemming
zijn met onze roeping. Een visie heeft te maken met onze
wereldbeschouwing. Paulus had een uitgesproken visie:
“Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders
dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de
wereld mij gekruisigd is en ik der wereld” (Gal.6:14). Op dit
doel was zijn denken gericht. Zijn innerlijke zoektocht werd
niet bepaald door succes in de wereldse zin. Hij wilde God
behagen. Deze visie bepaalde zijn tijdsbesteding. Ook de
financiën in zijn leven stonden in dienst van deze visie. Ook
tijdens zijn gevangenschap was dit het wat Hem dreef. In
de gevangenis van Filipi zong hij Gods lof (Hand.16:25).
Wanneer dit onze visie is, mogen wij een plan uitschrijven
met doelen en subdoelen. Indien echter onze doelen niet
geboren worden uit deze visie, zullen we falen in onze
opdracht.
Jakobus spreekt over een verdeeld hart (Jak.1:8. Wanneer
ons hart dubbel motieven heeft gaan we in de leugen
leven (Jak.3:14). Daarom is gebed zo belangrijk. Daardoor
zoeken we naar Gods wijsheid die ons hart één maakt.
Elke leider moet zijn hart daarom onderzoeken. Indien
ons hart verdeeld is, zijn we in groot gevaar (Jak.4:8-9).
Jaloezie en winzucht is uit de aarde. De wijsheid die van

boven komt heeft zeven facetten die Jakobus verwoord:
“Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens
vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en
goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd” (Jak.3:17).
Wanneer Paulus begint de eenheid te beschrijven zegt hij
dat we “waardig de roeping” moeten wandelen. Waardig
betekent in dit verband dat we zodanig wandelen dat
de genade de oorsprong is van al onze daden. Trots is
onwaardig en eigen doelen inlassen is strijdig met de
genade. Elke roem is uitgesloten. Hoe we alles van God
gekregen hebben is de grondslag voor al ons handelen.
Deze oefening is moeilijk omdat we in deze wereld leven
waar alles op zijn kop staat. Daarom is gebed en onderzoek
zo belangrijk. Op de knieën wordt onze visie geboren.

Zoeken:
Salomo zegt: “Het begin van de wijsheid is: verwerf wijsheid” (Spr.4:7). Verwerven betekent met inspanning zoeken.
Heer ik wil een leerling zijn en zoeken en wachten op Uw wijsheid in alles.
Danken:
• Dat we doelgericht mogen leven.
• Dat we Gods wijsheid mogen ontvangen als we niet verder kunnen (Jak.1:5).
• Dat we in de gemeente samen de visie om God te eren mogen uitwerken
Gebed:
• Dat God ons mensen geeft met apostolische gaven die ons kunnen leiden en Gods plan kunnen tonen.
• Dat er wijze mannen en vrouwen via de media ons volk kunnen inspireren vanuit het ontzag van God.
• Dat er sprekende en inspirerende voorbeelden mogen komen in de muziekwereld, de politieke wereld,
de medische wereld, enz.
• Dat er profetische kracht mag uitgaan van de grote landelijke dagen zoals de Bijbeldag op 1 mei, de Familiedag
op 1 november en de Ontmoetingsdag op 11 november. Ook dat we goede concerten mogen houden in dit land.
• Omdat dit alles in gebed geboren wordt, laten we bidden dat elke gebedsinspanning mag groeien en gezegend worden.
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Zondag 20 januari

“Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in
Christus doet zegevieren en de reuk van zijn
kennis allerwegen door ons verspreidt”
(2Cor. 2:14)

Eén in Christus
We willen deze week afsluiten door na
te denken over de eenheid in Christus.
Eigenlijk is het daar de hele week over
gegaan. Het is alles uit Hem en door Hem
en tot Hem. Zonder Christus kunnen we
niets doen (Joh.15:5). Het probleem is
echter dat we zoveel in onze ogen kunnen,
zonder Hem. We bouwen zoals toen een
“toren van Babel” en proberen op onze
manier één te zijn (Gen.11). Het motief is
echter niet in overeenstemming met het
motief van de Schepper. God zendt dan een
spraakverwarring die nu de communicatie
in de hele wereld moeilijk maakt. Iedereen
heeft zijn eigen wereldje waarin hij zijn
doelen uitwerkt. Door de uitstorting van
de Heilige Geest spreek iedereen weer
één taal (Hand.2). Het is de taal van Gods
ultieme doel. De Heilige Geest “vertaalt”
Gods boodschap aan de wereld. Gods
liefde is voor elk volk en voor elke taal. Hij
neemt het uit Jezus en verkondigt het ons
(Joh.16:14). De wereld spant zich ook in om
het talenprobleem te overwinnen. Opnieuw
doet men een poging de “Toren van Babel”

Zingen: Jezus, wat een heerlijke naam - Opw. 493

te bouwen. De techniek wordt ingezet.
De Heilige Geest echter heeft ons de Bijbel geschonken.
Daarin worden we geleid naar de volle waarheid.
De Heilige Geest heeft ook de toekomst verkondigd.
De overwinning is zeker en alles is volbracht.
Christus is opgestaan en wij zullen ook opstaan.
Niets op aarde is zeker en niets is blijvend,
alleen alles dat gedaan is in Zijn Naam kan blijven
bestaan. De Psalmist zegt het zo prachtig:
“Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord stand in de
hemelen. Van geslacht tot geslacht is uw trouw,
Gij hebt de aarde gegrond, zodat zij staat; naar uw
verordeningen staan zij heden ten dage,
want zij alle zijn uw knechten” (Ps.119:89-91).
Het is daarom een groot privilege betrokken
te mogen zijn in Zijn overwinningstocht.
Paulus beschrijft dit met het beeld van de
keizer die met de overwonnenen de stad
binnen marcheert en toegejuicht wordt door
het volk. Wij zijn die groep overwonnen
mensen die de glorie van de Overwinnaar
uitbeelden en vergroten door achter
Hem de stad binnen te trekken (2Cor.2:14).
Dat uitzicht maakt ons sterk voor nu en
hoopvol voor de toekomst.

Verwondering:
Ons leven mag een positief leven zijn. We mogen “ja” zeggen tegen het leven omdat U ons doel bent.
Uw overwinning is zeker en wij zijn in U meer dan overwinnaars.
Danken:
• Dat we mogen strijden voor een gewonnen zaak.
• Dat we door Gods liefde elkaar mogen verstaan
• Dat Gods Woord onveranderlijk is
Bidden
• Dat we als christenen positief mogen zijn in woorden en daden, op ons werk, in ons gezin en in de gemeente.
Denk terug aan de wijsheid van God (Jak.3:17).
• Dat de vervolgden om Christus wil in hun situatie kracht mogen ontvangen en velen mogen trekken tot Christus door
hun houding.
• Dat de opstandingskracht van Jezus hoop zal mogen brengen in elk pastoraal gesprek dat we voeren op de plaatsen
waar we zijn.
• Dat het gebed niet ophoudt maar door zal gaan ook na deze week.
• Dat de spraakverwarring onder christenen mag verminderen door de liefde tot Gods Woord
en de overtuiging van de Waarheid.
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21 januari 2019
Provinciale Gebedsavonden

“Navolging”

“Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben..” 1 Kor 11:1
“Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en
Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.” Ef. 5:1

Als afsluiting van de Week van Gebed worden op verschillende plaatsen gebedsavonden georganiseerd. U bent van harte
welkom om mee te bidden, samen met mensen van andere gemeenten. Hieronder suggesties voor de invulling van de
avond en een overzicht van de locaties waar u terecht kunt.
Opwekking 421: Ja ik wil U volgen
1.
Verneder uzelf voor God en belijd wat er in de weg zit.
Opwekking 222: Doorgrond mijn hart
We willen wel volgen, maar soms komt onze oude natuur naar boven en wil die een andere koers varen. Of we vinden het
moeilijk om jongere mensen mee te nemen in ons kielzog. We willen niet graag leiding afstaan of delen…
2.
Laat ons danken
Opwekking 545: Op dat moment
Opwekking 060: Voor Uw liefde Heer Jezus dank U wel.
Beseffen we hoe goed God is? Wat Hij op 1 dag allemaal doet voor ons?
3.
Lofprijs Zijn grote Naam
Opwekking 771: Eén doel
Opwekking 751: Ik zie het kruis
Vertel Hem in uw eigen woorden wat Hij voor u betekent…
Opwekking 489 Vader van de schepping
4.
Bid
Bid in korte blokjes zodat iedereen iets kan zeggen. Ga verder op elkaars gebeden.
Onderwerpen: Navolging van Christus, discipelschap, doen wat Jezus deed, jonge mensen opleiden, jonge mensen
kansen en verantwoordelijkheid geven, de Grote Opdracht, alle gaven aanwakkeren, de Geest niet doven maar elkaar
opwekken.
5.
Ga Zijn heiligdom binnen, in de troonzaal en aanbid Hem
Opwekking 192: Ik kom in Uw heiligdom binnen
Opwekking 582: Jezus, alles geef ik U.
(eventueel kan iemand zacht gitaar tokkelen of synthesizer achtergrond geven)
Dit is een intieme tijd van ontmoeting. Luister naar wat God tot u spreekt.
Neem enkele minuten stilte en als God iets in uw hart gelegd heeft, deel het dan.
6.
Sluit af met enkele proclamaties
Opwekking 645: Ik kies vandaag
Opwekking 795: Amen
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21 januari 2019
Provinciale gebedsavond

Locaties

Provincie
West-Vlaanderen
De Roepstem
Bollenstraat 21b
8800 Roeselare
19.30 uur
Coordinator
Johnny Stroobant
051/ 70 24 64 * 0494 / 540 897
johnny.stroobant@telenet.be

Provincie
Oost-Vlaanderen
Levend Water
Gentsesteenweg 72
9230 Wetteren
20.00 uur
Coordinator:
Marc Helderweirt
marc.helderweirt@telenet.be

Provincie Antwerpen
Evangelische Kerk Brasschaat
Lage Kaart 324
2930 Brasschaat
20.00 uur
Coordinator:
Teo Kamp
03 / 295 33 42
teo.kamp@gmail.com

Provincie Antwerpen
Levende Hoop Herentals
Marktgravenstraat 82
2200 Herentals
20.00 uur
Coordinator:
Wout van Wijngaarden
014/ 26 66 01
Wout.vanwijngaarden@skynet.be

Provincie
Vlaams - Brabant
LDC Sint - Alexius
Veldbornstraat 26
3300 Tienen
19.30 uur
Coordinator:
Rein Van ‘t Veer
0485 / 074 171
rain-pure@hotmail.com

Provincie
Vlaams - Brabant
Christengemeente Emmanuel
Markt 10
3150 Haacht
19.30 uur

Provincie Limburg
Christengemeente Zonhoven
Zavelstraat 71a
3520 Zonhoven
19.30 uur
Coordinator:
Jan Wijman
089/ 3335 67 32
Georges Clemens
011/ 81 63 64
georges.clemens@skynet.be

Coordinator
Harry wolthuizen
015 / 24 82 02
wolthuizen@skynet.be
Rudi Timmermans
0477 / 255 417
ruditimmermans@skynet.be
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Bidden: gewoon doen!
Gebedsdagen 2019 tijdens de internationale week van gebed in januari.
Bidden, gewoon doen! Dat is het thema van de gebedsdagen tijdens de internationale week van gebed in januari.
Een unieke kans om het nieuwe jaar met de Heer in te zetten!
Van harte welkom om van woensdag 16 tot zaterdag 19 januari 2019 met anderen Gods aangezicht te zoeken.
Op allerlei manieren zal je gebedsleven verrijkt worden.
Corneel Crezée en Guy Cauwels, die beiden veel tijd in gebed doorbrengen, zullen ons hierin begeleiden.
• Voor wie?
Voor allen die aan de voeten van de Heer willen zitten en hun gebedsleven willen verrijken. Het maakt niet uit of je nog
maar in het begin staat van het leren bidden af dat je reeds veel bidt.
• Wanneer en waar
Deze gebedsdagen vinden plaats van woensdagavond 16 januari vanaf 18.00 uur tot zaterdagmiddag 19 januari 2019
15.00 uur in Christelijke Herbronning Connect (bij Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen).
Adres: Oudenaardseweg 140, 9790 WORTEGEM-PETEGEM

• Meer info
Bij Kristin Bordon – kristinbordon@hotmail.com
www.chconnect.be
• Biografie
Guy kwam in 1983 spectaculair tot bekering. Hij is de man van Monique, vader van Kevin en Rebecca en 4 keer
grootvader. Hij is actief met gebed bezig. Hij heeft een gebedsbediening bij de Belgisch Evangelische Zending, is
coördinator van het Gebedsplatform van de EAV en samen met Corneel betrokken bij de opstartende Evangelische
gebedsbeweging “Kniel”. Hij is ook mentor bij Cleansing Stream en oudste in de Evangelische Kerk van Aalst. Zijn
onderwijs over gebed is 80% praktijk en 20% hoogstnoodzakelijke theorie. Bidden moet je gewoon doen.
Corneel deed voor een lange periode gemeente stichtend werk bij de B.E.Z. Als laatste was dit in Hoogstraten waar hij
zijn verantwoordelijkheden vorig jaar heeft overgedragen.
Momenteel ligt zijn bediening meer op het vlak van gebed, pastoraat en evangelisatie. Rond gebed werkt hij mee aan
“Kniel,” een initiatief wat gebedsondersteuning en toerusting wil geven in Vlaanderen.
Hij is gehuwd met Lia en vader van 4 kinderen.

Verantw. uitg.: Don Zeeman, Boomlaarstraat 12, 2500 LIER, tel: 03/488.04.30, e-mail: info@EAVlaanderen.be
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