
 

 

 

Genieten van de natuur, de rust… Het is zomer en veel mensen hebben vakantie. Gebruik deze 

zomerperiode om te genieten van de woorden van God en om jezelf te verdiepen. 

LPB media, waar Opkijken.nl en Beleefmee.nl onderdeel van zijn, biedt jou daarom de 

zomerserie 'Gods nieuwe wereld' aan'! 

 

 

Een plaats waar je nog 

nooit bent geweest?  

openlucht kerkdienst | 19 juli 

“Tja, daar sta je dan… op die berg bij Jezus 

Christus. Nu gaat het gebeuren, het moment 

waar je heel die tijd op had gewacht! Waren 

dit de voorrondes van het programma The 

Voice geweest dan was hij de 

publieksfavoriet”, zegt ds. Lieuwe de Jong. 

“Maar dan gaat het toch anders dan je had 

verwacht. Want Jezus preekt en zijn woorden slaan in als een bom; ongemakkelijk, 

tegennatuurlijk en irritant… en ze gaan over jou. Hoe lang ga je dat volhouden? Wanneer haak 

je af?” 

Jezus wil dat we eerlijk zeggen: dit kunnen we niet, dit is onmogelijk. En hij wil ons uitnodigen 

naar een betere wereld, een plaats waar je nog nooit bent geweest. 

In deze dienst gaan we nadenken over hoofdstuk 5 uit de Bergrede, een preek van Jezus waar 

we ook in de maand augstus tweemaal bij stilstaan. Deze openlucht kerkdienst op 19 juli a.s. is 

https://www.opkijken.nl/
https://beleefmee.nl/
https://lpbmedia.nl/zomer2020/
https://lpbmedia.nl/zomer2020/


vanaf 10.30 uur te volgen via www.beleefmee.nl, de Facebookpagina van Beleefmee.nl of 

het YouTube kanaal van LPB media. 

 

 

De zomermeditaties helpen ons de verschillende kanten van Gods nieuwe wereld te zien. Want 

het koninkrijk van God wordt gevormd door de mensen die het ontdekt hebben en erin willen 

leven! 

 

Meditatieserie - dag 7 

Lied 

Benieuwd naar de meditatie bij dit lied? 

Klik hier om ‘m te lezen 

file:///C:/Users/eklop/OneDrive/Documenten/LPB%20media/Brieven/www.beleefmee.nl
https://www.facebook.com/Beleefmee/
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Meditatieserie - dag 8 

Tegen de menigte zei hij: ‘Je steekt toch geen lamp aan om hem onder de korenmaat te laten 

uitdoven of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard.’ 

Benieuwd naar de meditatie bij deze tekst? 

Klik hier om ‘m te lezen 

 

Meditatieserie - dag 9 

Hans heeft een groentezaak in een buurt waar 

veel mensen het niet breed hebben. Hij is zelf 

ook niet rijk maar zijn gezin heeft het een stuk 

beter dan veel van zijn klanten. En als er dan 

iemand aan de toonbank staat die van een 

minimum moet leven, doet Hans graag iets 

extra’s in de zak. Dat is de maat waarmee hij 

meet: een ruime maat. 

Klik hier om de volledige meditatie te lezen 
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Evangelie van het 

Koninkrijk 

In Jesaja 52 komt een vreugdebode het goede 

nieuws vertellen dat God nog steeds regeert 

en dat Hij zijn heerschappij naar de aarde zal 

brengen. Zo begint de video van het 

BibleProject waarin beschreven wordt hoe 

Jezus zichzelf zag als die boodschapper en als de koning. Deze video (- in te stellen met 

ondertiteling in NL-) staat in het zomerdossier met verdiepende materialen bij de preek van 

Lieuwe de Jong. Daarin is ook een bijbelstudie over Matteüs 5 te vinden, een blog en meer... 

Ga naar het zomerdossier 

 

 

Steun ons werk 

Help jij mee zodat wij jou en anderen kunnen blijven 

bemoedigen? 

Jouw feedback, gebed en/of gift zijn van harte welkom! 

Geef 5 euro, klik hier: lpbmedia.nl/doneer 
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