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Evangelische kerk Meeuwen - Gruitrode 

Een greep uit de reacties als je mensen de vraag stelt; 'Wat betekent 
Pasen voor jou?' Ook christenen, waar je een antwoord van zou mo-
gen verwachten, vallen soms stil bij het horen van deze vraag. Toch is 
Pasen de feestdag van het jaar.  

Voor velen is het een tijd om te showen met nieuwe kleren. Voor klei-
ne kinderen is het tijd om te zoeken naar helder gekleurde eieren die in 
de tuin of ergens rondom het huis zijn verstopt. Wat heeft dit allemaal 
te maken met de opstanding van Jezus? Het eenvoudige antwoord is: 
absoluut niets! 

Pasen is de kern van het christelijk geloof. Het belangrijkste wat gebeurd is, 
dat de verbroken relatie tussen God en de mens hersteld wordt door de vrij-
willige kruisdood van Jezus en de strijd met alles wat kwaad en duister is. 
Fel licht versus diep duister. 
Op eerste Paasdag is het graf leeg. Jezus leeft! Wat een geweldig teken van 
hoop voor iedereen die het horen en zien wil. De dood heeft niet het laatste 
woord! 

Die gebeurtenis heeft enorme invloed op de manier waarop ik tegen het le-
ven aankijk en mijn leven leef. Ik zou mijn bestaan zinloos vinden als alles 
op zou houden als ik mijn ogen voorgoed sluit. 
De opstanding haalt voor mij de angst en zinloosheid eruit. Ik hoef niet zo 
nodig tussen wieg en graf alles te realiseren wat ik wil. 
Geloof in eeuwig leven is voor mij geen vlucht uit de realiteit; het is mijn 
inspiratiebron.  

Op Paasmorgen zullen mensen hun weg zoeken naar een kerk of een andere 
plek van samenkomst. Ze zullen daar weer horen dat het nieuw leven dat 
God geeft, sterker is dan lijden en dood.  
 
 

Mij doet het niet zo-
veel…….. 
 
Ik weet het wel en geloof 
het ook wel……...maar ik 
heb toch mijn twijfels. 
 



Zij verwachten een blijde thuiskomst, geen grafstemming maar juichende vreugde en de feeste-
lijke boodschap die voor de wereld waarin wij leven een bron van hoop wil betekenen. 

Als Evangelische Kerk van Meeuwen - Gruitrode, willen we op onze eigen wijze gastvrij zijn 
voor iedereen die de boodschap van leven en hoop wil ontvangen. Op zondag 16 april om 10 
uur vieren wij het Paasfeest. In deze dienst vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft. 
Muziek en woord getuigen hiervan. Spreker is Gerrit Houtman. Na afloop is er koffie, thee en 
een luisterend oor. Van harte welkom! 
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Heb jij je ooit afgevraagd waarom er niet één maar drie kruisen stonden daar waar Jezus 
stierf? 
Heb jij je er ooit over verbaasd waarom Jezus in het midden was? 
Zou het kunnen dat God hier iets wil symboliseren? Misschien iets wil duidelijk maken. 
 
We hebben een keuze! 
De twee misdadigers die naast Christus moesten sterven hadden een keuze. Allebei waren ze 
veroordeeld. Sterven stond vast, geen ontkomen aan. Beide zijn ze op dezelfde afstand van 
Jezus en van God de Vader. Maar slechts één maakt een keuze. Hij zei: “Jezus, denk aan mij 
wanneer U in uw Koninkrijk komt.” Jezus antwoordt onmiddellijk: “Ik verzeker je, nog van-
daag zal je met Mij in het paradijs zijn.” 
 
Denk eens na over de misdadiger die spijt had. Hij heeft in zijn leven een paar flinke fouten 
gemaakt. Uiteindelijk werden al zijn verkeerde keuzes weer goed gemaakt door die ene goede 
keuze. Heb jij, beste lezer, ook een aantal verkeerde keuzes gemaakt in je leven? 
Je kijkt terug op het leven en je denkt; “Kon ik deze fouten maar weer goed maken.” 
 

Drie kruisen
Jezus en twee mensen 

Welke keuze maken zij en U?



Beste lezer; het kan. De goede keuze voor een 
nieuw leven, maakt duizend slechte keuzes on-
gedaan. De keuze is aan U. 
 
Tijd voor een goed gesprek? Neem contact met 
ons op of kom gewoon naar één van onze sa-
menkomsten. Van harte welkom! ( Zie onze 
website ) 
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Contactadres 
Ann Truyen 
Wijshagerkiezel 79 
3670 Meeuwen - Gruitrode  
of 
Peter Rutten 
Tulpenstraat 3 
3670 Meeuwen-Gruitrode 
0484/560 665 
 
 

Website: 

www.ekmeeuwen.be 
Email: 

info@ekmeeuwen.be 
 

Adres 
samenkomsten: 
locatie zie  
www.ekmeeuwen,be 
 
Iedere zondag  om 
9.45 uur 

Evangelische kerk 
Meeuwen - Gruitrode 
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In de week voor Pasen kunt u op onze facebook-pagina gedurende een 
aantal opvolgende dagen korte clips vinden die kort en duidelijk weer-
geven wat Pasen werkelijk inhoud. Wat je moet doen is; zoeken naar 
ekmeeuwen op facebook en de aflevering komen automatisch voorbij 
op jouw startpagina. 
 
 

Iedere week weer van harte welkom 

 
 
 
Er zijn wereldwijd 
honderdduizenden 
evangelische kerken.  
In België zijn er zo’n 
driehonderd door de 
overheid erkende 
evangelische kerken ( u leest 
er meer over op 
www.alliantie.org ). 
 
Wij geloven wat de Bijbel 
zegt over God en de mens. 
God heeft de mens lief en 
wil ons een nieuw leven 
geven. 

Iedere zondagmorgen bent 
u van harte welkom  bij 
onze samenkomsten. Van-
af 9.45u overdenken  wij 
de woorden van God door 
middel van zang, muziek, 
eigen inbreng en  woorden 
vanuit de Bijbel. Kinderen 
hebben een eigen gedeelte 
in de dienst en zijn daarna 
in een aparte kinderklas. 
Na afloop is er koffie en 
thee. Tot ziens ?! 
Locatie zie onze website 
www.ekmeeuwen.be 

In de Goede Week 

Zeven dagen lang clips met uitleg 


