
Dinsdag 05 20u00 Bidstond 

Dinsdag 12  Celgroep 

Dinsdag 19 20u00 Regionale Bidstond 

Woensdag 20 14u30 55 senioren bij Cécile 

Dinsdag 26  Celgroep 

Dinsdag 05 20u00 Bidstond 

Dinsdag 12  Celgroep 

Dinsdag 19  Regionale Bidstond 

Woensdag 20 14u30 55 senioren bij Cécile 

Dinsdag 26  Celgroep 

UITNODIGING  KUISPLOEGJE 
We zoeken mensen die mee willen helpen om de  
zondag na de dienst de kerk te kuisen. We zouden één 
keer per maand op de zondagmiddag na de dienst met  
enkele mensen de kerk poetsen. We zullen daarmee  
ongeveer twee 2 uur bezig zijn. Iedereen die hieraan 
ook wil meehelpen, al is het bv. een uurtje, mag zich  
wenden tot Lydia. De data zijn:10/2, 10/3, 7/4, 5/5, 2/6. 

Lydia 

Februari 

2019 

Nr. 365 

Johannes 17:10 
(vertaling HTB) 

'Alles wat van 
Mij is, is van U. 
En wat van U is, 
is van Mij. In hen 
wordt weerspie-
geld wie Ik ben. ' 



“Tierlantijn, versier me maar met schone schijn”. Iedereen kent  
deze tekst wel. Deze tekst komt uit een liedje van Tourist LeMC 
en Raymond van het Groenewoud. De titel is “Spiegel”. Een tier-
lantijn is een nutteloze versiering, een franje. Voor God is dit 
echter overbodig, Hij ziet jou zoals je bent zonder al die “schone 
schijn” en Hij ziet je graag. Hij weet wie je werkelijk bent. In het 
vers van Joh. 17, een stukje van het hogepriestelijk gebed, heeft 
Jezus dit tot God gebeden. Hoe eerlijk en intiem was dit gebed 
van Jezus vlak voor Zijn arrestatie en de gevolgen daarvan? Zon-
der Tierlantijntjes is Jezus in gesprek met God, we mogen Zijn 
voorbeeld daarin volgen. Jezus zegt (vertaling van Het Boek) 
twee dingen in deze tekst: 
* Ten eerste dat wij als een spiegel zijn.  
* Ten tweede dat als anderen naar ons kijken ze Hem zien. 
 

“In hen wordt weerspiegeld wie Ik ben.” 
 
In de nieuwe bijbelvertaling staat: ”omdat in hen Zijn grootheid 
zichtbaar wordt door ons.” Jezus moest vertrekken, de nodige 
prijs daarvoor betalen, het nodige offer daarvoor brengen. Maar 
Hij liet ons niet als wezen achter, de Heilige Geest is daar voor 
ons te helpen en door ons te werken. 
 
Wil jij die vrouw of man in de spiegel zijn? Wil jij iemand zijn die 
Jezus weerspiegelt, iemand die de grootheid van God laat zien ? 
Laat de echtheid van je geloof zien in je leven zonder  
tierlantijntjes, voor je dit kunt doen. Moet je die “echtheid”, die 
waarheid in je leven laten regeren. Durf je “jezelf zijn” bij God, 
zonder “schone schijn”. Er zijn voorbeelden genoeg in de bijbel 
waarbij er mensen naar God gaan en al hun emoties en gedach-
ten bij God uitstorten. Lees maar eens de Psalmen door, en in het 
begin van Habakuk worden grote emoties naar God gebracht. Je 
hoeft geen masker op te zetten voor God, Hij kent je door en 
door. Hij weet wie je echt bent.  
Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Zo 

zullen zij ook door de waarheid geheiligd zijn . 
(Joh.17:17 en 19b) 

Iedereen heeft die echtheid nodig in zijn leven; daardoor zul je  
geheiligd worden. Bouw die relatie met onze Heilige Vader op. 
Doe het met de waarheid, al is het een die kwetst. Doe het met 
de waarheid, al kan die waarheid soms hard aankomen. Ik bedoel 
waarheid door Zijn woord. Laten we groeien in relatie met God en 
die waarheid toelaten. 

Laat ze één zijn zoals Wij één zijn (Joh.17:11b) 

Dirk 

Zon- 
dag 

Praktisch  
verantw. 

Geestelijk  
verantw. 

Zang Preek 

03/02 Joël Kris Jonathan Philip VK 

10/02 Michaël Kris Daniël Dirk L 

17/02 Albert Dirk Christina Bob 

24/02 Roger Bob Michaël Kris 

03/03 Dirk R Kris Dirk Raymond 

10/03 Luc Dirk Kris Hilde 

17/03 Patrick Dirk Tom Bob 

24/03 Dirk L Bob Jonathan Marc H 

31/03 Joël Kris Michaël Jonathan 

Celgroepen: 
Dirk & Els: 09/3697943 

Marnix & Annick: 09/2308831 
Marc & Cecile: 09/3438676 

Luc (55 senioren): 0473/181767    
Michaël Van Kesteren: 0479/777307        

Gemeenteleiding: 
* Bob: 0499/702940 

* Kris & Rika: 09/236 35 08 

Gebedsketting: Rika 09/2363508 
  (gsm 0474/460937)  of mail: 
  elim.gent.gebedsketting@gmail.com 
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