De thema Waakzaamheid werd genomen uit Matteüs 25:1-13 De wijze en de dwaze maagden
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen
hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de
andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen
extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5
Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze
in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem
tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze
meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al
uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie
samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren,
arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het
bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere
meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie
werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk
tijdstip hij komt.
Vertaling:






Maagden = gemeente van Christus waaronder u en ik
Lamp = Matteüs 5:14 "Gij zijt het licht der wereld.". Licht geeft helderheid van zaken i.d
duisternis om ons heen, om duisternis te ontmaskeren: Efeziërs 5:11-14, 1 Korintiërs 4:5
Olie = Heilige Geest is brandstof om licht te produceren. Zing en bid om je oliereservoir
bij te houden:
o Give me oil in my lamp to keep me burning
Give me oil in my lamp I pray
Give me oil in my lamp to keep me burning
To keep me burning till the end of time
reff: Sing Hosanna sing Hosanna sing Hosanna to the King of king (2x)
o Read your bible, pray everyday (3x)
Read your Bible, pray everyday
And you´ll grow, grow, grow (3 x), Glory hallelujah.
Read your Bible, pray everyday
And you´ll grow, grow, grow
Dwaze maagden = "zwijnen" Matteüs 7:6
?

Waakzaam. Wakker worden in de realiteit van je leven: matrix, slavernij en leven in
zonde/liefdeloosheid. The Story of Your Enslavement - korte verfilming v.d echte realiteit
waarin wij leven met bijbehorende boodschap via science fiction: The Matrix (1999).
A.
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To:
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
Bij de preek is tevens een powerpoint bijgevoegd met de stand van zaken betreffende de
verbouwing van ons eigen kerkgebouw.
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