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Het logo symboliseert twee verschillende personen. 
Ieder mens is uniek, we hebben allemaal verschillende 
gaven, gedachten en gevoelens. Als je goed kijkt 
vormen de twee figuren het silhouet van een kerkje, 
met op het dak een kruis. Dat kerkje vormen zij alleen 
als ze samen het kruis vasthouden... laat er één los... 
dan zou het kerkje niet compleet zijn. Door je te 
richten op het kruis, steeds te kijken naar Jezus, kom je 
in contact met elkaar. Al ben je nog zo verschillend, 
Jezus verbindt ons. We mogen samen een gemeente 
vormen. Wie voor Jezus gaat, gaat voor de ander. Kijk 
naar het kruis, God houdt van ons, dat Hij zijn leven 
geeft, Hij geeft zijn Zoon. Hij deed dat voor iedereen! 
Wij mogen zijn geliefde bruid zijn. De kerk is zijn bruid. 
Hoe meer we voor elkaar doen, hoe meer verbonden 
we zijn. Liefde is een daad, waarop gevoelens volgen, 
kijk maar naar Jezus, let op zijn daad van liefde voor 
jou. 

Laat Hem je inspiratie bron zijn, iedere dag!! 

Lilian Folkersma- Heek 

 

 

Vader en zoon, Generatie op generatie, De les 
van een steenhoop, Spanning onderweg, 
Trendwatcher, Zoekend onderweg. 
Ontdekkingstocht ==> SAMEN 

 

 

Vandaag en de komende week gaat het over 
generaties in de kerk. De preek, over Psalm 
145:4-9, steekt in op het doel van ons leven: 

God loven en prijzen om zijn grote daden, 
zijn liefde en trouw. Dat gaat niet vanzelf. 
Daarin hebben jong en oud elkaar nodig. 

Willen de jongeren zover komen dat ze God 
gaan loven, dan hebben ze daarvoor ouders, 
grootouders en ouderen in de kerk nodig die 

zelf enthousiast zijn over God. Is dat 
enthousiasme te beluisteren? In de ‘praise’ 

die klinkt uit de mond van de jonge 
generatie horen we - als het goed is - de 

echo van de lofprijzing van de oudere 
generatie. Dat is Gods verlangen voor alles 

en iedereen. 

Paul Waterval 

“Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde 
blijft altijd bestaan; De zon komt op, de zon gaat onder, 
en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal 
gaan. “ 
Waar staat deze tekst in jouw Bijbel? Wat betekent ze 
voor jou? Wat beleef je bij het lezen? 

Tekst: Maleachi 3: 22-25;  

Vraag 1: Wat zou je aan iemand van een 
generatie boven jou willen vragen? 

Vraag 2: Wat zou je aan iemand van een 
generatie onder jou willen vragen? 



 


