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OVERDENKING

Kleine kracht
Openbaring 3:7-13
In Openb. 2 en 3 krijgen zeven gemeenten elk een brief van de apostel
Johannes. De tekst is afkomstig van Jezus Christus. In de tekst voor
iedere afzonderlijke gemeente komen drie dingen naar voren: Iets
over de Persoon van Jezus, een analyse van de betreffende gemeente,
en een uitzonderlijke belofte voor ‘wie overwint’.
In Openb. 3:7-13 vind je de brief aan de gemeente in Filadélfia,
misschien wel de fijnste gemeente van de zeven.
Probeer je eens te verplaatsen in de situatie van deze gemeente.
Beschouw Filadélfia even als je thuisgemeente. Het is de eerste dag
van de week, en we zijn er bij als de brief van Johannes (dus de
boodschap van Jezus) wordt voorgelezen. Het is muisstil, je kunt een
speld horen vallen. Iedereen is natuurlijk verschrikkelijk benieuwd.
Welke woorden krijg je te horen? Wat staat er in deze brief over
onze gemeente? Filadélfia betekent namelijk ‘broederliefde’.
Zijn kracht
Jezus wist dat de gemeente van Filadélfia een unieke opening had
gekregen. Dat horen we vrijwel aan het begin van de brief: Ik weet uw
werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven,
die niemand kan sluiten … (:8)
Waarom? Hoe was dat mogelijk?
Er volgt meteen een duidelijke reden: ‘want gij hebt kleine kracht’.
In de Griekse grondtekst wordt voor ‘kleine’ het woord ‘micran’
(μικραν) gebruikt. Ons woord micro is hiervan afgeleid, een micrometer
is gelijk aan 0,001 mm. Je zou kunnen zeggen dat ze ‘micro-kracht’
bezaten.
In elk geval betekent het dat ze als gemeente uiterst zwak waren. Des
te meer waren ze aangewezen op de kracht van Christus.
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Ze waren in alles heel afhankelijk van Hem geworden. Het kruis van
Christus was hun kracht.
Jezus begon met: ‘Ik weet uw werken’. Het ging dus om hun daden, hun
activiteiten. Hij constateert hier geweldig potentieel voor de zaak van
Gods Koninkrijk.
A.W. Tozer heeft eens gezegd: ‘Als we het oude kruis prediken, dan
zullen we de oude kracht ervaren’. Wat we nodig hebben is ‘Zijn
overweldigend grote kracht’ (Ef. 1:19a) in onze ‘kleine kracht’.
Zijn woord
We luisteren verder: ‘en gij hebt mijn woord bewaard’ (StV) (:8). Een
ander kenmerk dat Jezus noemt van deze gemeente: De Bijbel krijgt
zijn rechtmatige plaats.
In Col. 1:25b schreef Paulus: ‘om onder u het woord van God tot zijn
volle recht te doen komen, ...’ Gods woord heeft er recht op om open te
gaan.
Als we voor keuzes komen te staan, wat is dan bepalend? Onze cultuur,
onze tradities, onze mening, wat we altijd al gedaan hebben, onze
opleiding, onze ervaring, etc.; zaken die stuk voor stuk kunnen
veranderen.
Of is ons uitgangspunt: Wat zegt het blijvende en eeuwige woord van
God?
Hoe meer we thuis raken in de Bijbel en ons voeden met Gods woord,
des te spontaner wordt dit een principe in onze dagelijkse praktijk.
Jezus noemt dit: ‘leven … van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat’
(Mat. 4:4b).
Zijn naam
Een derde punt waar Christus op wijst in Filadélfia is: ‘en mijn naam
niet verloochend’ (:8).
Deze gelovigen getuigden vrijmoedig van hun geloof in de naam van
Jezus Christus. Hierin ondervonden ze de bijstand van Gods Geest.
Ze werden zeker geconfronteerd met vijandschap, want er wordt
zelfs melding gemaakt van ‘de synagoge des satans’ (:9).
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Dit was blijkbaar een plek vol bedrog en duisternis.
Maar het was zelfs zo dat sommigen van hen overtuigd zouden worden
van de waarheid. ‘… zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich
nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad’ (:9).
Midden in deze duisternis was het gezag van de naam van Jezus een
realiteit. Ook was de liefde van Christus waarneembaar voor de
buitenstaander.
Als we uitkomen voor ons getuigenis als christen wordt dat zeer
gewaardeerd door Christus.
Zijn komst
Het vierde aspect wat Jezus aansnijdt, is de verwachting van zijn
komst: ‘omdat je het woord van mijn volharding hebt bewaard’ (:10,
NB).
Andere vertalingen zeggen: ‘het woord mijner lijdzaamheid’ (StV), ‘das
Wort meiner Geduld’ (Luther 1912).
Anders gezegd: het geduld wat Jezus Zelf uitoefent met het oog op
zijn nabije komst.
Jezus bevestigt de urgentie hiervan met de woorden: ‘Ik kom spoedig;
…’ (11).
In Filadélfia was een groep gelovigen die met een brandend hart uitzag
naar de komst van de Here Jezus Christus.
Wat heeft het getuigenis van de gemeente in Filadélfia ons in feite
laten zien?
Zijn kracht, Zijn woord, Zijn naam, Zijn komst.
Dan is er heel veel mogelijk voor een gemeente met ‘kleine kracht’!

Middelburg, 18 juni 2017

Simon de Visser
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JULI
2
9.30 uur
9
9.30 uur
16
9.30 uur
23 9.30 uur
19.30 uur
30

9.30 uur

AUGUSTUS
6
9.30 uur
13
9.30 uur
19.30 uur
20
27

9.30 uur
9.30 uur
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KERKDIENSTEN
Br. L.H.F. Lok
Br. H. Bijl
Br. L.H.F. Lok
Br. L.H.F. Lok
Br. J. van den Ende
Zomeravonddienst
Br. P.J. Meerveld

Vlissingen
Gorinchem
Vlissingen
Vlissingen
Wemeldinge

Br. L.H.F. Lok
Br. L.H.F. Lok
Br. L.Walhout
Zomeravonddienst
Br. L.H.F. Lok
Br. L. Walhout

Vlissingen
Vlissingen
Kapelle

Middelburg

Vlissingen
Kapelle

KOFFIEROOSTER

JULI
2 Manon Gabriëlse en Matty Peene
9 Astrid Jobse en Corrie Westerbeke
16 Ella den Dekker en Marianne Verhulst
23 Monica Gabriëlse en Matty Peene
30 Manon Gabriëlse en Astrid Jobse
AUGUSTUS
6 Wibo en Janny Huibregte
13 Corrie Westerbeke en Marianne Verhulst
20 Matty Peene en Ella den Dekker
27 Manon Gabriëlse en Monica Gabriëlse
Als je bent ingeroosterd voor het koffieschenken maar je bent
verhinderd, wil je dan zelf onderling ruilen.
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DIENST VAN VOORBEDE
We noemen de namen van de gemeenteleden die uw gebed en aandacht
nodig hebben.
B r e n g e e n s e e n b e z o e k j e of s t u u r e e n s e e n
kaartje!
Mw. N. Lievense-van Rooijen
Dreefje 2
4361 CM Westkapelle
Mw. M. Huibregtse-Brasser
Molenwal 12
4361 CE Westkapelle
Jopie Jakobsen
Koestraat 38
4361 BH Westkapelle

Piet van Sighem
Ter Poorteweg 23
4371 RM Koudekerke

Wibo en Janny Huibregtse
Papestraat 9
4361 BR Westkapelle

Jolanda Lok
St. Eustatiuslaan 14
4383 AG Vlissingen

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd om
met elkaar een kopje koffie of thee te drinken in de
consistorie.

Tijdens de erediensten op zondagmorgen is er
elke week kindernevendienst voor de kleinsten. De
leidster vertelt een verhaal uit de Bijbel en de kinderen maken een
werkje over een Bijbelse gebeurtenis.
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VERVOERSROOSTER
Het is mogelijk om opgehaald te worden om de dienst te kunnen
bezoeken. Hieronder staan de namen en telefoonnummers van de
betreffende chauffeurs. Het verzoek is om tijdig (ongeveer 45
minuten van te voren) contact op te nemen. U wordt dan ongeveer 15
minuten voor aanvang van de dienst opgehaald.
JULI
2
9
16
23
30

Chauffeur
Wibo Huibregtse
Ferdinand Jobse
Adri Peene
Henk Remijn
Arnold Gabriëlse

Telefoonnummer
06-24345340
0118 – 570712
0118 – 571875
0118 – 581473
06 - 51408302

AUGUSTUS
6
13
20
27

Chauffeur
Wibo Huibregtse
Ferdinand Jobse
Adri Peene
Henk Remijn

Telefoonnummer
06-24345340
0118 – 570712
0118 – 571875
0118 – 581473

Als er op een doordeweekse dag een bijeenkomst is in ons kerkgebouw,
die niet is opgenomen in het rooster, dan is het de bedoeling dat
degene die zondags de beurt heeft, ook dan rijdt.
Eventueel zelf onderling ruilen.

6

MARANATHA

V.E.G. WESTKAPELLE

VERJAARDAGEN
JULI
14 Ferdinand Jobse

Jan. Campertstraat 7

4361 DD Westkapelle

AUGUSTUS
1
Mevr. A. de Bliek-Verduijn
17 Linde de Nooijer

Seisweg 20a
Jan Campertstraa t 11

4334 AJ Middelburg
4361 CM Westkapelle

18

Torenstraat 2

4361 CV Westkapelle

Jacolien van Sluijs-Matthijsse

Kroonjaar:
14 juli
18 augustus

Ferdinand Jobse
Jacolien van Sluijs-Matthijsse

45 jaar
40 jaar

Voor de boekentafel 🔰.
De boekentafel is vernieuwd.
Wij hebben bijna alle romans vervangen door nieuwe romans.
Deze hebben wij via Marktplaats goedkoop kunnen inkopen en gaan
proberen om de oude boeken daar weer te verkopen.
De studieboeken zijn gereduceerd tot enkel de boeken die betrekking
hebben op de Eindtijd en enkele ondersteunende boeken vanuit
contextueel perspectief. Zeer de moeite waard om te lezen !
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Daarnaast is de collectie van kinderboeken uitgebreid.
Twee mooi geïllustreerde kinderbijbels en een 10-delige serie over de
Bijbel.
Neem eens even de tijd om een goed boek uit te zoeken !
Veel leesplezier,
Nelie en Ellen

MAANDSLUITINGEN IN HET WOZOCO DE KREEK.
In juli en augustus worden in het wozoco ‘De Kreek’ ook maandsluitingen ge
houden. Ze vinden plaats in de Zorginfraruimte: Krekepad 37 en de aanvangstijd
is 14.45 uur. We drinken eerst een kopje koffie of thee. Om 15.00 uur begint de
eigenlijke maandsluiting. De maandsluitingen staan onder leiding van Ad van
Sighem. We denken samen na op:


27 juli 2017 over Johannes 8, het verhaal van de overspelige vrouw, met
als tekst in vers 11: ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis,
en zondig vanaf nu niet meer.’



31 augustus 2017 over de barmhartige Samaritaan, zie: Lukas 10: 29b
waar de wetsgeleerde vraagt: ‘Ja maar, wie is mijn naaste’.

Beide verhalen zijn bekend, maar als je goed leest staan er misschien nog
onbekende woorden in die verhalen. Het orgel wordt beide keren bespeeld door
Hanna Reijnhoudt, zowel voor de begeleiding van de zang tijdens de
maandsluitingen alsook bij het zingen van geestelijke liederen nadien. Bewoners
van het wozoco aan het Krekepad en hun familie en belangstellende mensen uit
het dorp zijn van harte welkom. Voor degenen die met de auto gehaald en
thuisgebracht willen worden, belt u een paar dagen van tevoren even met Marja
Verhage tel. 0630173436. We hopen op fijne middagen met elkaar.
Ad van Sighem

8

