ANTWERP EXPO

Hoe kom ik in ANTWERP EXPO

(Bouwcentrum)

(Bouwcentrum)?

Jan Van Rijswijcklaan 191 - 2020 Antwerpen
Met de auto

Ochtendsamenkomst (10.00 uur)

Kris Vleugels
“1 (één) in Jezus”

Namiddagsamenkomst (14.00 uur)

Orlando Bottenbley
“1 (één) in Geest”
Praise avond (18.00 uur)

Jonathan Van Kesteren
“Be One”
Optredens van:

“Flanders Gospel Choir”
(ochtend en middagsamenkomst)

Bejond 7
(avond)

Eten en drinken is verkrijgbaar in de zaal,
eigen lunchpakket meebrengen kan ook.
Talrijke stands van christelijke verenigingen
zijn aanwezig
Tijdens de ochtend en middagsamenkomst
kinderprogramma’s en tienersamenkomsten
Toegang Gratis

Vanuit Brussel via de E19: afrit 5a Antwerpen-Centrum - aan de
vekeerslichten linksaf, richting Singel-Zuid volgen - aan de tweede
verkeerslichten rijdt u linksaf de Jan Van Rijswijcklaan op.
Vanuit Gent via de E17: neem afrit nr. 5 Wilrijk/Berchem op de
ring - daarna 2x rechts.
Vanuit Breda, Bergen op Zoom, Hasselt of Turnhout: volg de ring
richting Brussel A12 neem vervolgens afrit nr.5 Wilrijk - aan de
verkeerslichten ziet u voor u de pijl Antwer expo, het Crowne
Plaza hotel rijdt u links voorbij.
Met het openbaar vervoer
Met de trein/tram : Vanuit het station van Berchem doorrijden
naar Antwerpen Centraal. Vanuit Antwerpen centraal station
neemt u tram 2, richting Hoboken die stopt voor de ingang van
Antwerp expo.

Zoals elk jaar zal tijdens de samenkomsten een collecte
gehouden worden om de kosten van deze dag te
bestrijden.
Het overschot zal overgemaakt worden aan een christelijk
hulporganisatie.
U kunt een gift overmaken op het nummer:
979-6226231-97
Bijbeldagcomité - Varenlaan 21 - 2610 Wilrijk
Meer info:
www.ontmoeting.be/bijbeldag
Herman ter Mors
Schoonbroek 144-26 – 2180 Ekeren
Tel. 03.544 97 55
In samenwerking met EAV

U maakt ons 1

Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen.
Het is ook voor de mensen die door hen
in Mij zullen gaan geloven. Ik vraag U,
Vader, of zij net zo één mogen zijn als U
en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat
hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld
geloven dat U Mij gestuurd hebt. Ik heb
hun dezelfde eer gegeven als U Mij
gegeven hebt, om hen zo één te laten
zijn als U en Ik. Doordat Ik in hen ben en
U in Mij bent, zullen zij een volmaakte
éénheid zijn. Dan zal de wereld
erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat
U net zoveel van hen houdt als van Mij.

In dit bijbelgedeelte, ook wel het Hogepriesterlijk gebed
genoemd, leert de Here Jezus ons hoe te bidden. Hier leren
wij het hart van de Here Jezus kennen. We lezen hoe de
enorme kloof tussen God en mens door Christus overbrugd
is.
Maar gelijktijdig leren we ook het hart van de Vader kennen.
Want het is de Vader die de Zoon gezonden heeft. Dan
leren we iets verstaan van die grote liefde van God voor
verloren mensen.
Als mensen zijn wij op zoek, we jachten en we jagen naar
geluk en vrede en…vult u zelf maar verder in. Maar het
meest zijn wij op zoek naar liefde. Dit is misschien wel ons
grootste gemis “liefde”. Hier toont Jezus ons de enige plaats
waar wij de echte liefde zullen vinden n.l. bij het Vaderhart
van God. We zoeken het vaak op de verkeerde plaatsen.
Er was een leerling van een Joodse Rabbi, hij vroeg waar
God woont. Overal waar de mensen Hem binnenlaten
antwoordde de Rabbi: Wie is het die wij zoeken? Is het de
God die wij bedacht hebben om aan onze persoonlijke
verlangens te voldoen, zonder dat het ons iets kost? Of
zoeken wij de Vader van de Here Jezus Christus? Want wie
Hem binnenlaat, zal ontdekken nooit meer alleen te zijn.
Dat is voor nu en voor alle tijden.
De Here Jezus bidt, dat allen die door het woord van de
prediking van de apostelen zijn gaan geloven, één zullen
zijn. Precies zoals Hij en de Vader één zijn.
Eenheid is kenmerkend voor God.
Eenheid in liefde. Onze eerste eenheid zal die van
gehoorzame liefde tot de Vader moeten zijn. Laten we niet

proberen die eenheid in onszelf te vinden, want dan zullen
we verdwalen in een doolhof van leegte.Maar samen met
God mogen we in Jezus tot die volmaakte eenheid komen
en vandaar uit mogen we ons naar elkaar toe keren en in
elkaar iets van Gods liefde herkennen. De eenheid die we
dan vinden, is geen eenheid van aan elkaar opgelegde
opvattingen, het is de eenheid van respect. We hebben
iets te vertellen aan deze wereld. Wij mogen vertellen dat
God verloren mensen liefheeft. Daarin mogen wij elkaar
liefhebben. Dat geldt voor ons onderling in de gemeente
en ook op de Bijbeldag. Juist hier is de plaats waar ieder
zichzelf kan zijn. Die bonte verscheidenheid maakt het juist
zo mooi. Vele mensen, vele karakters zijn hier
vertegenwoordigd. Een kostbare eenheid waarin we elkaar
mogen versterken en liefhebben. Jezus is één met de Vader
en werd gezonden door de Vader om mensen te redden.
Het is de Here Jezus zelf die voor ons gebeden heeft en
altijd onze voorbidder wil zijn. Wij hebben het woord dat
gepredikt is gehoord en geloofd en mogen met zekerheid
weten dat hij ons in liefde omarmt en dat Hij ons samen
wil brengen.
Laat ons gebed dan zijn, Here geef ons eenheid en
onderlinge liefde, zodat we Zijn liefde ook zichtbaar mogen
uitstralen.
We zien dan ook echt uit u en jou op deze Bijbeldag te
ontmoeten.
En we geven ook nog graag een goed advies mee: kom
niet alleen, maar laat ook anderen kennis maken met de
bijbel “Het Boek van alle tijden”.

Kris Vleugels

Orlando Bottenbley

Jonathan Van Kesteren

Werd geboren te Turnhout 23 september 1959 en is
gehuwd met Ria Beunckens. Vader van Tim (†),
Jonas, Hanna, Lieze en Eline. Studeerde aan het
Bijbelinstituut te Heverlee en is reeds 25 jaar
werkzaam in het protestants-evangelisch
godsdienstonderwijs (PEGO).
Daarnaast ging hij gedurende 11
jaar voor in de Evangelische Kerk
te Bilzen en was hij van 1995 tot
2000 provincieraadslid in Limburg.
Sinds 2001 is hij voorzitter van de
Evangelische Alliantie Vlaanderen
en in 2004 stichtte hij de
christelijke politieke beweging
C’axent, voor meer Evangelie in
het beleid van ons land.

Is 55 jaar oud en voorganger van de Baptistengemeente Bethel in Drachten, Friesland, een gemeente
die zich mag verheugen in een snelle groei. Die groei
dankt de gemeente aan het eigentijdse karakter van
de samenkomsten en aan de inschakeling van bijna
alle leden in het werk binnen de gemeente.
Naast gemeentewerk heeft Orlando
een warm hart voor christelijke
hulpverlening. In Drachten stond
hij aan de wieg van Stichting In de
Bres, een inmiddels AWBZerkende, christelijke stichting voor
hulpverlening.
Orlando is getrouwd met Nelleke,
samen hebben ze 4 kinderen in de
leeftijd van 18 tot 27 jaar.

Geboren in 1963 te Menen in een voorgangersgezin als
jongste van drie. 4de in een generatie van christen
voorgangers. Getrouwd met Els Kint en vader van 3
kinderen: Eva (11), Hannah (9) & Emanuël (5).
Hij was in de bediening als o.a. jeugdleider in de
gemeente te Gent en in de leiding
in de jeugdkampen.
Op dit moment draait hij mee in
een team van leiders in de
Christengemeenschap ELIM te
Gent met diverse geestelijke &
organisatorische verantwoordelijkheden.
Daarnaast voltijds werkzaam als
boekhouder bij DSM Nutritional
Products NV te Deinze.

Het thema voor deze 61e bijbeldag “U
maakt ons één” doet mij denken aan het
bijbelgedeelte in Johannes 17, met
name de verzen 17 tot 23.

