Nieuwsbrief 2
De eerste week van het gemeenteproject gaan we ons verdiepen in de eerste bede van Het
Onze Vader. Daarin staat de vertrouwelijke omgang met God onze Vader centraal.

“Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden”
God is onze Vader en wij bidden als Zijn geliefde dochters en zonen
Ik vraag van de Heer één ding,
Het enige wat ik verlang:
Wonen in het huis van de Heer
Alle dagen van mijn leven,
Om de liefde van de Heer te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in Zijn tempel.
Psalm 27 vers 4

In de preek zal het gaan over de
onlosmakelijke verbondenheid van de
vertrouwelijke omgang met de Heer
(Onze Vader) en de gehoorzaamheid
aan de Heer (Uw naam worde
geheiligd). We mogen zonen en
dochters van God zijn van wie Hij
intens veel houdt. Maar wat dat
betekent, zullen we des te meer
ontdekken als we ons hart ook
helemaal voor hem openstellen.
Vertrouwelijke omgang en
gehoorzaamheid vallen prachtig samen
in het vieren van het heilig avondmaal
aan het begin van ons project.
Veel zegen toegewenst in 2019 én in de
deelname aan Feest van het
Koninkrijk! Pastor Paul

De kern:
Bidden is allereerst tijd doorbrengen met
God, vanuit een bevoorrechte positie als
geliefde zonen en dochters van de Vader.
We worden verwelkomd in de “dans van
liefde” van de drie-ene God onze
Schepper, om te genieten om wie Hij is.
Die vertrouwelijke omgang verandert ons
van binnenuit: Steeds meer raakt ons hart
gericht op het hart van God. Als kinderen
van de Vader worden we ook betrokken in
het werk van de Vader.

Zie ook:
Heidelbergse Catechismus
Zondag 46
Vraag en antwoord 120 en 121

Wij wensen jullie veel vreugde en de nabijheid van God de Vader toe en de ontmoeting van
elkaar bij de start van het project.

