
Luther schrijft dat bij het luisteren 

naar een bijbelgedeelte het belangrijk 

is om te 

1. Bedenken. Wat staat er? Wat 

hoor ik? Begrijp ik het? 

2. Bedanken. Is gericht op God 

zijn. Hij gaat met mij om, ook door dit 

woord. Hoe komt Hij mij hierin 

tegemoet? Wat betekent dat voor mij? 

Hoe kan ik Hem ervoor bedanken? 

3. Belijden. Hier komen we weer 

anders in beeld. Herken ik mezelf in 

dit licht? Mijn armoede of 

hulpbehoevendheid? Durf ik eerlijk te 

zijn voor Zijn aangezicht? Wat zou ik 

Hem willen vragen? 

4. Overwegen. Hieruit groeit het 

gebed. Het kan zijn dat uit de tekst 

een zin of een woord oplicht. Het 

woord, het beeld, treft jou en laat het 

diep binnenkomen want God wil met 

je praten.  

Luister zo eens naar  

Efeze 3, Galaten 5, Psalm 23 

 

De grote liefde van Christus 
Dat is de Heilige Geest 

ontvangen met Pinksteren. 

Daarom is met Pinksteren de 

oranje vlag in top van onze 

kerken. Oranje betekent in de 

Bijbel dat we Hem alle lof toe 

zingen en prijzen met onze 

vreugde voor dat Christus in 

ons woont. 

Efeze 3 vs 14-21 NBG 

14 Om die reden buig ik mijn 

knieën voor de Vader, 15 

naar wie alle geslacht in de 

hemelen en op de aarde 

genoemd wordt, 16 opdat Hij 

u geve, naar de rijkdom 

zijner heerlijkheid, met 

kracht gesterkt te worden 

door zijn Geest in de 

inwendige mens, 17 opdat 

Christus door het geloof in 

uw harten woning make. 

Geworteld en gegrond in de 

liefde, 18 zult gij dan samen 

met alle heiligen, in staat zijn 

te vatten, hoe groot de 

breedte en lengte en hoogte 

en diepte is, 19 en te kennen 

de liefde van Christus, die de 

kennis te boven gaat, opdat 

gij vervuld wordt tot 

alle volheid Gods.  

20 Hem nu, die 

blijkens de kracht, 

welke in ons werkt, bij 

machte is oneindig 

veel meer te doen dan 

wij bidden of beseffen, 

21 Hem zij de 

heerlijkheid in de 

gemeente en in 

Christus Jezus tot in 

alle geslachten, van 

eeuwigheid tot 

eeuwigheid! Amen.  

 

Zendingstipjes: 

Deze nieuwsbrief 

komt komende week 

ook op de website te 

staan. Info over de 

steunende projecten 

zal hierin ook een 

plaatsje krijgen. 

 

Zondag bij de uitgang kunt u 

een groet schrijven aan de 

zendingswerkers van Afrika. 
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Galaten 5:22 'Maar wat de Geest doet groeien 

en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen' 


