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Oordeel niet,
opdat ge niet geoordeeld wordt
Sinds Donald Trump president van de VS is, weet iedereen af
van het bestaan van fake-news. Want die president ziet in veel
werk van journalisten overal onwaarheden, overal ‘alsofnieuws’. Want halve waarheden en soms regelrechte
onwaarheden worden gepresenteerd als de werkelijkheid.
Maar geconfronteerd worden met fake-news is niet het
‘voorrecht’ van de vips van deze wereld. Ook in bij ons komt
zo’n nieuws voor. Wat vroeger geroddel werd genoemd, is nu
vaak een topic in sociale media. Halve waarheden en leugens
gaan erin als zoete koek. Niemand doet veel moeite om die
‘waarheden’ te onderzoeken. Weinigen staan stil bij het leed
dat dit kan veroorzaken. De vrouw in het verhaal hierbij is goed
op weg om een fout beeld van haar buurvrouw op te hangen.
Zonder veel kennis van die vrouw heeft ze duidelijk al haar
commentaar klaar. Dit staat haaks op wat Jezus zei: ‘Oordeel
niet, opdat ge niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel
dat je velt, zul je geoordeeld worden. En de maat die jij
gebruikt, zal men ook voor jou gebruiken.’
© C. Leterme @Bijbel in 1000 seconden

Gesprekken over geloof
Dinsdag 26 februari bent u van harte uitgenodigd deel te nemen aan de eerste avond:
‘Gesprekken over geloof’, gegeven door pastor Eugène Brussee en dominee Benedikte
Bos in afwisseling. De avond start om 20.00 uur in de Amstelstroom en zijn voor iedereen
toegankelijk (inloop 19.45 uur).
Opgave en info bij Eugène Brussee: e.brussee@rkamstelland.nl of (020) 4961320.

Intenties
Zondag 24 februari
Petronella van Wieringen-van der Salm, Nel Kea-Pronk, Nico Spaansen, André Caminada, Lenie LakerveldBroodbakker, Nel Drubbel-van ’t Schip, André Bremmers en Kitty Bremmers-Geijsler, Jos en Arie Schrama,
Theo Kouwenhoven, Riet Zeldenthuis-Flierboom, Ton v.d. Vall, Rie van Tol-Roeleveld, Geertruida KuinVerheul, Hein van Tol.
Zondag 3 maart
Petronella van Wieringen-van der Salm, Nel Kea-Pronk, Harold v.d. Voort, overleden ouders v.d. MeerVerkerk, overleden ouders Boom-Driehuis, Agatha te Beek-Broodbakker, Rinie Helsloot-de Groot, Corrie
Kahmann-Verstegen, Nel Drubbel-van’t Schip, Elena Kruishaar-Demtschenko.
Zondag 10 maart
Petronella van Wieringen-van der Salm, Nel Kea-Pronk, overledenen van de familie Caminada-Werners,
overleden ouders Schreurs-v.d. Wurff, Nel Drubbel-van ’t Schip, Nel Bomars, Wim de Jong, André Bremmers
en Kitty Bremmers-Geijsler.
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Start van drieluik ‘Gesprekken over geloof’ in de Amstelstroom
Woensdagochtend gebed in de St. Urbanuskerk
Eucharistieviering in Theresia, locatie: grote zaal
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Op Adem komen in de St. Urbanuskerk: loopmeditatie
Eucharistieviering met samenzang.
Voorganger: Pastor G. van Tillo
Bijbelwerkplaats in de Amstelstroom
Woensdagochtend gebed in de Amstelkerk
Zanguurtje Theresia
Kerkschoonmaken met na afloop koffie
Aswoensdag in de Urbanuskerk
Oecumenische viering met het Caeciliakoor
Voorgangers: Pastor E. Brussee/ ds. Benedikte L. Bos
Woord&Communieviering met samenzang
Voorganger: Pastor E. Brussee
1 zondag van de Veertigdagentijd
ste

Vertrouwen
Tegen het einde van zijn leven zag een man zijn hele leven aan zich voorbijtrekken. Op zijn levensweg zag hij
als in een achteruitkijkspiegel twee paar voetsporen: die van hemzelf en die van God.
Maar op de moeilijkste ogenblikken van zijn leven was er maar één spoor in het zand te zien.
De man schrok daarvan en zei tot God: ' Ik zie dat U me op de moeilijkste ogenblikken van mijn leven in de
steek hebt gelaten'. 'Vergis je niet', antwoordde God, 'op de moeilijkste ogenblikken van jouw leven waren
er alleen mijn voetstappen, want ik droeg je op mijn schouders!
(Adhemar de Borros, Braziliaans auteur)

