
Nieuwsbrief   

 

De derde week van het gemeenteproject gaan we ons verdiepen in de derde bede van het 
gebed dat Jezus leerde aan zijn discipelen en ons. 
 

“Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.” 
God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn.  
 
Moge God ons zegene met ongemak bij 
gemakkelijke antwoorden, halve 
waarheden, en oppervlakkige 
verhoudingen zodat we diep vanuit ons 
hart mogen leven. 
Moge God ons zegenen met woede bij 
onrechtvaardigheid, onderdrukking en 
uitbuiting van Gods schepselen zodat we 
mogen werken aan rechtvaardigheid, 
vrijheid en vrede. 
Moge God ons zegenen met tranen om te 
vergieten voor hen die lijden aan pijn, 
verwerping, honger en oorlog zodat we 
onze handen kunnen uitstrekken om hen 
te troosten en om hun pijn in vreugde te 
veranderen. 
En moge God ons zegenen met genoeg 
dwaasheid om te geloven dat we een 
verschil kunnen maken in de wereld zodat 
we kunnen doen waarvan anderen zeggen 
dat het niet gedaan kan worden. 
Heidelbergse Catechismus zondag 50   
Jesaja 25: 6-9 
Psalm 34: 9 
Lucas 12:  22-34 
Psalm 23: 5 
Micha 6: 8 
Psalm 119:  103 

 
De kern: in onze, door onrecht en 
gebrokenheid verscheurde wereld is van 
heelheid van Gods Koninkrijk vaak nog 
weinig te zien. Maar we mogen leven van 
“de kracht van de toekomende eeuw”: we 
weten dat het feestmaal van het 
Koninkrijk met de dag dichter bij komt. 
Jezus moedigt ons aan om de Vader te 
vragen ons nu al te laten proeven van Zijn 
toekomst. Bidden om brood kan niet 
anders dan ons in beweging zetten. We 
zijn geroepen om in kracht van de Geest 
een gemeenschap van gerechtigheid te 
zijn en op te komen voor armen en 
verdrukten. 
 
 
 
 
 
Om over na te denken. 
• Jezus is het levende brood! (Joh. 6: 51) 
• Het brood bij het heilig avondmaal is 

een teken van het  lichaam van 
Christus (Marc. 14: 22) 

• De gemeente is het lichaam van 
Christus (1 Kor 12:27-28; Ef 1:22-23)

 

Wij wensen jullie veel vreugde en de nabijheid van God de Vader toe en de ontmoeting van 
elkaar.   


