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‘ Slechts één ding is
nodig.’
Lukas 10:42a
tekst morgendienst
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week 41

Bij de diensten
Zondagmorgen is er weer een kerkdienst in Neerijnen. Daar hoopt prop. Burggraaf voor te
gaan, die in de vacaturetijd o.a. het pastoraat, de catechisaties en Bijbelkring heeft
vormgegeven. We zijn hem daar zeer dankbaar voor en na deze dienst is er gelegenheid
hem de hand te drukken. Over de avonddienst zie het bericht verderop in de nieuwsbrief.
Voorbede
We zullen danken voor het feit dat zr. Ina van Wijk-Westerlaken, Peperstraat 3, 4181AC
afgelopen week weer is thuisgekomen uit het ziekenhuis. En we bidden voor het gezin Van
der Sommen, Fauststraat 46, 4181DH omdat afgelopen donderdag hun (schoon)moeder,
oma Van der Sommen onverwacht is overleden.
Overlijden
Na een periode van afnemende gezondheid is afgelopen zondag in de leeftijd van 87 jaar
overleden, Cornelia Huiberta Timmer – Van Driel (Corrie). De afscheidsdienst was afgelopen
zaterdagmorgen in Neerijnen, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Algemene
Begraafplaats aan de Lange Akker te Geldermalsen. Correspondentieadres: Oude Kapel 20,
4191 XN Geldermalsen.
Bloemen
De bloemen gaan naar zr. Ina van Wijk-Westerlaken, Peperstraat 3, 4181AC vanwege haar
thuiskomst uit het ziekenhuis.
Prediking komende weken
Als predikant spreek ik regelmatig met mensen die nog niet in de Heere Jezus geloven. Wat
ik mij op zulke momenten altijd afvraag is waar ik over moet spreken, zodat ik niet over de
hoofden heen praat, maar echt met de ander meeloop op zijn of haar geloofsweg.
Misschien hebt u of jij ook wel eens het idee dat datgene wat u vertelt over de kerk en de
Bijbel niet overkomt. Zomaar zou dat ervoor kunnen zorgen dat je er maar het zwijgen toe
doet. Toch worden we wel degelijk opgeroepen om over de Heere Jezus te vertellen. Het
geloof in Jezus is van levensbelang! Wat kan ons daarbij helpen?
De komende weken hoop ik in de prediking stil staan bij de 'schaal van Engel', genoemd naar
James F. Engel, die dit bedacht heeft. Engel onderscheidt verschillende fasen op weg naar
het worden van een gelovige en geeft aan dat we op de fase waar de ander zich bevindt
moeten aansluiten.
Wijst de ander het bovennatuurlijke af of begrijpt hij het evangelie al? Is er bij die ander het
verlangen om zijn leven over te geven aan de Heere, of heeft die ander nog maar een vaag
beeld van het christelijk geloof? Waar op deze schaal de ander (en wijzelf) ons bevinden
verschilt door zaken als opvoeding, voorgeschiedenis, etc.
James Engel onderscheidt de volgende fasen:
- Afwijzing van het bovennatuurlijke
- Besef dat er 'hogere machten' zijn
- Vaag beeld van het christelijke geloof
- Interesse voor het christelijke geloof
- Begrijpen van het evangelie
- Positieve instelling tegenover het evangelie
- Persoonlijk getroffen zijn
- Besluit tot levensovergave
- Levensovergave/wedergeboorte
- Ontdekken van de consequenties van het geloof
- Integratie in de christelijke gemeenschap
- Ontdekken van de geestelijke gaven
- Doorlopend geestelijke groei
Uiteindelijk wil de Heere God ons en ook die ander hebben op het punt van die doorlopend
geestelijke groei, maar onderweg daar naartoe moeten er verschillende stappen gezet
worden, waarin de Heere God ook ons als gemeenteleden wil gebruiken.
De komende weken hopen we hier in de diensten bij stil te staan (zondagavond bij de
bovenste twee fasen). Op die manier hopen we oog te krijgen voor waar die ander staat,
waar we met die ander over mogen spreken, maar krijgen we ook zelf een spiegel
voorgehouden.

Voor alle datums: D.V.
Zondag 9 oktober
10.00 uur Neerijnen
Prop. D.A. Burggraaf uit
Arkel
18.30 uur Waardenburg
Ds. C.H. Buitink
1. Kerk
2. Diaconie
3. Fonds onderhoud
kerkgebouwen
Zondag 16 oktober
10.00 uur Waardenburg
Ds. C.H. Buitink
18.30 uur Neerijnen
Ds. A. Baas uit Bodegraven
1. Kerk
2. Kerk in actie diaconaal
3. Fonds onderhoud
kerkgebouwen
Agenda
Maandag 10 oktober
19:45 uur Kerkenraad
Dinsdag 11 oktober:
18:30 uur Catechisatie 12+
19:30 uur Catechisatie 15+
Woensdag 12 oktober:
14:00 uur Seniorenmiddag:
Creatieve middag
Predikant: Ds. C.H. Buitink
dsbuitink@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 788369)
Scriba: Geert de Kock
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(06 39182700)
Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren via
nieuwsbrief@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Collecte via website of
NL53RABO 0366704788
(diaconie)
NL08RABO 0366702688
(kerkrentmeesters)
Meldpunt misbruik:
www.smpr.nl

