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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: 13/07, 06/10
Lydia
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Nr. 369
Psalm 145
U, mijn God en Koning,
wil ik roemen. Uw naam
prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik
U prijzen, Uw naam
loven tot in eeuwigheid:
‘Groot is de Heer, Hem
komt alle lof toe, Zijn
grootheid is niet te
doorgronden.’

Af en toe moet ik mezelf eens tot de orde roepen. Als het leven maar
aan het draaien is en zijn gang gaat. We vinden dan maar excuses
van dat het “druk, druk, druk” is. En de “tijd aan het vliegen” is. Of
was het maar al weekend of vakantie,… Het gevoel dat je eigenlijk
veel “verloren” of “vervlogen” dagen hebt.
Deze Psalm legt volgens mij de nadruk dat we elke dag Hem kunnen
“roemen, prijzen en loven”. En stilstaan bij het feit dat “dit de dag
is” waarop we God kunnen eren.

Zouden we niet meer op God gericht zijn in plaats van op onszelf ?
God wiens grootheid niet te doorgronden is. Daarom komt Hij elke
dag alle lof toe. Onze focus zou Onze Heer moeten Zijn. Is dit een
leven van aanbidding en God Geest laten werken en leiden in je leven ? Het is een keuze van elke dag. Dan gaat elke dag zijn: “een
dag die de Heer je geeft”. Waar je leeft vanuit Gods genade; een
waardevolle dag. En dan verlangen we ook naar de volgende, om te
zien wat God gaat doen. Meer en meer word ik daarop geduid om
Hem te betrekken in alles wat ik doe. Het gevolg daarvan is dat we
in kleine en grote dingen Gods hand daarin zien. Wat we ook heel
vlug zeggen is: “we moeten leren genieten van elke dag”.
Dit legt ook weer de nadruk op onszelf. Misschien moeten we beginnen zeggen:
Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
Uw naam loven tot in eeuwigheid:
De rest komt vanzelf, leren genieten met Hem aan je zijde.
Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.
David Wilkerson zegt:
Hoe meer we de grootheid van God begrijpen en geloven,
hoe meer we voorbereid zijn op de dagen die komen gaan.
De grootheid van God is niet te doorgronden, te begrijpen, te peilen,
te meten, te vatten of zich voor te stellen. “De grootheid van God” is
wel om elke dag opnieuw te prijzen, te loven, te eren, te roemen en
zich eigen te maken. En te weten dat God wat er ook gebeurd alles in
Zijn hand heeft.
Gods zegen, Dirk
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