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Editoriaal
Deze prachtige en hoopvolle tekst uit
Jesaja werd vroeger in de gemeente
gezongen als een lied. Een prachtige
manier om bijbelteksten van buiten te
leren. Het is een tekst van hoop en een
tekst vol vreugde over wat God gedaan
heeft. Hoofdstuk 61 begint met de
woorden die Jezus voorlas in de synagoge
aan het begin van Zijn bediening. ‘De
Geest des Heren is op mij, omdat Hij Mij
gezalfd heeft (Luc 4:18)’. Toen werd Hij
niet geloofd door Zijn dorpsgenoten. Toch
werd Hij de vervulling van de belofte die
Jesaja in bovenstaande verzen uitspreekt.
De hoopvolle belofte uit deze tekst is de
belofte van gerechtigheid. De Here zal
gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor
het oog van alle volken. Hij heeft dat
gedaan doorheen het offer van Jezus.
Jezus werd voor ons de mantel der
gerechtigheid waarmee wij ons mogen
omhullen. In Jezus vinden we de klederen
des heils waarmee we ons mogen

bekleden. Heil staat hier voor redding.
Daarom mogen wij van harte zingen en
deze tekst proclameren. Gods
gerechtigheid omhult ons, beschermt
ons, vervult ons. Verblijden we ons in de
Here over onze Redder? Juicht onze
ziel? Brengen we aan de Here offers van
lof voor omdat Hij ons heeft vrijgekocht
van de zonde? Weet u dat Jezus’ offer
voldoende is voor al onze zonden, uit
verleden, heden én toekomst?
Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd
geheiligd door het offer van het lichaam
van Jezus Christus. Hebr 10:10
Dit sluit niet uit dat we moeten streven
naar een heilig en toegewijd leven. Maar
God heeft in Jezus alles voorzien om
dat mogelijk te maken: startend met een
mantel der gerechtigheid!
Ik verblijd mij zeer in de Here…!

Ik verblĳd mĳ zeer in de HERE, mĳn ziel juicht in mĳn
God, want Hĳ heeft mĳ bekleed met de klederen des heils,
met de mantel der gerechtigheid heeft Hĳ mĳ omhuld, gelĳk
een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad
ombindt, en gelĳk een bruid, die zich met haar versierselen
tooit. 11 Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een
hof zĳn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here HERE
gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle
volken.
Isaiah 61:10-11

Gent, Bob van Pol
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Oudsten
Bob van Pol

0499/702 940

Kris D'Hooge
09/236 35 08

Diakens
Albert Geens
0499/389 120

Dirk Lataire
0494/341 918

Gebedsketting
Rika D’Hooge
0474/460 937
09/236 35 08

Katja Van Lint
elim.gent.gebedsketting

@gmail.com

Kun jĳ alles vinden?
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Celgroepen
WETTEREN
Dirk en Els
09/369 79 43

GENT
Dion en Hilde
09/227 63 78

SLEIDINGE
Marc en Cécile
09/343 86 76

WONDELGEM
Michaël en Joël
0479/777 307

55 SENIOREN
Luc

0473/181 767

Aliens
Hij stormde op me af met een brede
glimlach, onzen Charlie, nadat hij zijn
kleuterjuf een high five had gegeven.
Hij droeg een soort van kroontje. Ik
dacht: “o wat leuk, hij is een bijtje”.
“Maar neen opa, ik ben een alien
(buitenaards mannetje)”, zei hij.
Blijkbaar hadden ze over aliens
geleerd. Stel je voor, ‘aliens’! Ik weet
niet of ze tegenwoordig in de
kleuterklas nog sprookjes vertellen en,
vermits het een Vrije school is, nog de
bijbelverhalen brengen. De Bijbel -
een literair meesterwerk - die vol
tijdloze en stichtende verhalen staat
en die zich zeer goed leent om voor
alle leeftijden iets te betekenen.

Neen, op school vertelt men over
heksen en spoken en nu blijkbaar ook
al over aliens. Misschien doet men ook
al aan meditatie met de kinderen en
leert men ze om ‘mindful’ te zijn.
Hebben we hier weet van? Vinden we
dit goed?
Iemand zei ooit: “Nu de mensen God
hebben losgelaten, geloven ze in van
alles”.
Wij hebben, net zoals mensen van
andere levensbeschouwingen dat
hebben, het recht om hier vragen bij te
stellen en gezagsfiguren zoals
leerkrachten ter verantwoording te
roepen. Laten we niet toestaan dat
onze kinderen gehersenspoeld

worden met allerlei, niet zo
onschuldige, beelden en
ideeën.
Hij had zijn kroontje bij ons
thuis laten liggen, onzen
Charlie. Misschien omdat er
een bolletje van één van de
antennes was afgebroken. “Nu
kan ik toch geen contact meer
hebben met de aliens”, zei hij.
Moet er nog zand zijn?!
“Heer, U de grote kindervriend,
bescherm en zegen onze
kinderen, bewaar ze in Uw
liefde en genade”

Gent, Dion Damman

Mop van de maand
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Het was een
ongeluk!
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Vloeddoolhof
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Vind een weg voor al de dieren uit de 4 hoeken naar de Ark
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Kleur volgens de cĳfersKun jĳ alles vinden?
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Agenda
DINSDAG 03 Celgroep

DINSDAG 10 Bidstond 20:00

DINSDAG 17 Celgroep

ZATERDAG 21 Veegactie 10:15

DINSDAG 24 55 Senioren 14:30

DINSDAG 31 Celgroep

DINSDAG 06 Celgroep

DINSDAG 13 Bidstond 20:00

ZATERDAG 17 Veegactie 10:15

DINSDAG 20 Celgroep

DINSDAG 27 Bidstond 20:00

WOENSDAG 28 55 Senioren 14:00

AugustusJuli

Gebedstip
Bid voor de kampen, dat
alles veilig mag gebeuren

voor de jongeren en
leiding,

Regionale bidstond
Gent NOORD
Achiel De Neve

Appensvoordestraat 53a
9920 Lovendegem
0486/588 121

Gent ZUID
Naomi VDS

Boomgaardstraat 5
9090 Melle

0486/244447

150cm

De eredienst gaat ook door via livestream.
Wil je op de hoogte blĳven van onze livestreams mail naar: elim.gent@gmail.com
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