Het Koekelaars Blaadje

augustus 2022

Woordje
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de Heere blijven
tot in lengte van dagen.
Psalm 23:5-6

Eredienst

Jarigen van de maand:

Elke zondagvoormiddag om 9u30
Iedereen van harte welkom!

2 aug: Franky
17 aug: Noël

Sprekers en zangleiding
datum
7 aug
14 aug
21 aug
28 aug

spreker
Johnny Stroobant
Chris Hoornaert
Yvan Thomas
Franky

zangleiding
Mieke
Maureen V.
Marijke
Willy

Avondmaal:

21 augustus

Maandlied:

687 Heer, wijs mij de weg

Agenda
wo 3 aug
wo 10 aug
vr 19 aug
zo 21 aug

Bidstond om 20 uur
Bijbelstudie om 20 uur
Lofprijs-en aanbiddingsavond om 20 uur
Familiedag

Gebed gevraagd
✓
✓
✓
✓
✓
…

voor
voor
voor
voor
voor

Jenny, Jirka, Michel, Eric, Kristin Bordon
de overheid
Israël
alle landen waar oorlog en verdrukking heerst
Christenen die vervolgd worden (zie www.opendoors.nl)
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De goede keus
In het begin van de vorige eeuw was er in Engeland een rijke man die veel personeel had. Zijn naam was Lord
Winston. Deze man had de gewoonte om met zijn verjaardag aan al zijn personeelsleden een cadeau te geven.
Hij was een gelovig man, die oprecht de Heere vreesde. De Bijbel was voor hem van onschatbare waarde.
Deze keer had hij besloten om zijn personeel te laten kiezen uit twee cadeaus: een Bijbel of een briefje van
5 pond, dat voor die tijd een aardig bedrag was. Hij riep zijn personeel bij elkaar. Op tafel lagen de Bijbels
en de briefjes van 5 pond.
Als eerste mocht de chauffeur kiezen. Die zei: “Ik geloof niet in de Bijbel. Alles wat er in staat vind ik maar
onzin. Wat moet ik dan met een Bijbel? Geef mij het geld maar, daar weet ik wel raad mee…”
Daarna was het dienstmeisje aan de beurt, een echt
modepopje zo te zien. “Oh”, zei ze, “ik zag zo’n leuk
jurkje in de winkel hangen, dat zou ik graag willen
kopen. Nu neem ik het geld, dan kan ik dat snoezige
jurkje lopen, want u moest eens weten wat dat
allemaal kost en ja, je wilt er toch ook leuk uitzien.”
De kokkin had haar keus ook al gemaakt. Ze had het
niet breed thuis en moest de eindjes aan elkaar
knopen. Een briefje van 5 pond was meer welkom dan
een Bijbel.
Lord Winston ging steeds bedroefder kijken. Iedereen koos voor het geld en niemand voor een Bijbel. De
koetsier zei: “Ik heb vroeger op zondagsschool gezeten en een Bijbel gekregen maar ik heb hem in de kast
neergelegd en daar is hij niet meer vandaan gekomen en ik ben ook niet van plan hem weer tevoorschijn te
halen. Geef mij dat geld maar.”
Als laatste kwam de boodschappenjongen. Hij en zijn moeder hadden het erg arm. Ze konden best wat extra
geld gebruiken, maar juist hij koos de Bijbel. Lord Winston was erg verbaasd dat hij de Bijbel koos. Hij
vroeg: “Waarom kies je de Bijbel uit, jullie kunnen thuis toch best wat geld gebruiken?”
“Ja”, zei de jongen, “dat is zo, maar mijn moeder zegt altijd dat de Bijbel veel meer waard is dan al het goud
en zilver op deze aarde.”
De Lord was zeer ontroerd. Hij gaf de jongen met blijdschap een Bijbel. Het overige personeel keek spottend
naar de jongen: wie kiest er nu een Bijbel, je hebt toch veel meer aan die vijf pond?
Maar toen sloeg de jongen de Bijbel open en… tot zijn verbazing zag hij voor zich een biljet van 25 pond! Dit
had de Lord erin gelegd voor degenen die de goede keus zouden maken. Het overige personeel moest het nu
met het felbegeerde 5 pond biljet doen. Zo zie je maar: de Heere zorgt voor degenen die op Hem
vertrouwen.
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