
Beste mensen van de Veenhartkerk, de Protestantse gemeente Mijdrecht en LEEF!  

  

Wij zijn vanuit Pinksterkerk De Weg ook heel blij dat we als kerken gezamenlijk optrekken in deze 

veertigdagentijd. En hiermee eenheid uitstralen naar de mensen om ons heen. (verschillend en toch 

een!) Afgelopen zondag 13 maart stond het kruis bij ons in de kerk.  

 

Tijdens de dienst hebben we extra stil gestaan bij wat Jezus, ook vandaag, wil doen in jouw leven. De 

Heere God, onze Vader, wil een relatie met ons. Een echte relatie. Waarbij je met alles waar je mee zit en 

alles wat je tegenkomt/overkomt in dit leven, bij Hem terechtkunt. 

 

Wat woorden en teksten die op het kruis geschreven zijn: 

Dankbaarheid, vrijgekocht, genezing, eenheid tussen broers en zussen, vrede, genade.  

 

Bij het kruis denk ik vooral aan de oneindige Genade van onze God. Dat je mag weten, dat wat je ook 

verkeerd hebt gedaan, hoe ver je momenteel ook van Hem af bent geraakt, hoeveel twijfels je misschien 

momenteel nog hebt, Hij er altijd voor je is. Hij heeft Zijn zoon naar deze wereld gestuurd om de relatie 

tussen Hem en ons mensen te herstellen. Ons volledig schoon te wassen van onze zonden, en de dood te 

overwinnen. Geen veroordeling maar iedereen die In Hem gelooft is welkom!! Wat een genade is dat. En 

wat een bevrijding. Dat we dus niets bij Hem hoeven te verdienen maar het gewoon mogen ontvangen. 

Door Zijn genade en in geloof. 

  
Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een 
geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Efe2:8 (NBV)        

Kijkend naar het kruis, zien we Jezus Christus die genade brengen.  

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem 

gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3:16 (HTB) 

 

We zien uit naar de Passion Mijdrecht op stille zaterdag, waarbij we jullie allemaal hopen te ontmoeten 

als we samen, als eenheid, met het kruis door Mijdrecht lopen. Aankomende zondag staat het kruis in 

de protestantse gemeente Mijdrecht. @Elise en Erick: we zijn benieuwd naar jullie verslag.  

 

We wensen jullie Zijn liefde, nabijheid en genade toe. 

Erwin Veenboer (voorganger Pinksterkerk De Weg) 


