Mijn naam is Lily Knol. Ik ben
getrouwd en we hebben 1
volwassen dochter. Mijn moeder
heeft een katholieke achtergrond,
mijn vader gereformeerd. Als gezin
gingen we naar een gereformeerde
kerk. Later zijn mijn man en ik naar
de evangelische kerk en de kerk van
de Nazarener gegaan.
Voor mij is het naamplaatje van een
kerk niet van belang. Alle christenen
zijn elkaars broeders en zusters en
respect voor andere denominaties
vind ik belangrijk.

Mijn hobby is
schilderen en mijn
hoofd zit altijd vol
creatieve ideeën.
Deze creativiteit
heb ik al op vele
manieren ingezet
om Gods
boodschap van
liefde uit te dragen.
Omdat ik zelf, maar
ook veel mensen
met mij, een visueel
overgedragen
boodschap beter onthoud, probeer ik daar vaak gebruik
van te maken.

Info over mijn onderwerpen:
-

ff bijtanken
Over liefde als brandstof. Om liefde te kunnen geven zal je er eerst zelf vol van moeten zijn.
Een auto zonder benzine kan ook niet rijden. Waar vinden we die liefde? Waar en hoe tanken
we bij?

-

Colourful life (evt. met schilderworkshop)
Wie wil er nu een saai grijs leven? Niemand toch? Een leven met God is kleurrijk,
aantrekkelijk en bedoeld om die kleur/ dat licht door te geven.

-

Be connected
Verbonden zijn met God… ‘t kan zijn dat je nog zoekt naar Zijn hand, of dat je slechts zijn pink
voorzichtig vasthoudt, misschien heb je zijn hand vastgepakt of is je leven echt verstrengeld
met het Zijne... alle aspecten komen aan bod.

-

Ik houd van mij!
Over de waarde van zelfrespect. Veel christenen zijn gewend zichzelf weg te cijferen, maar
God wil ook dat wij van onszelf houden.

-

Een struikelende volgeling
Jezus volgen: mission impossible? Over christen zijn maar (nog) niet perfect.

-

Zeker weten
Ben ik behouden? Kan ik dat zeker weten? Ja, dat kan! Onderwerp over geloofszekerheid.

-

Verwachting

Op wie stellen wij ons vertrouwen? Van wie verwachten wij het? En hoe kijken wij uit naar
Jezus’ terugkomst?

-

Vergeven.. dat doe je niet zomaar even
Over de vergeving van God, maar ook de opdracht om onze naaste te vergeven.

-

Hé, waar zitten je oren?
Lessen over Jona. We gaan het boek Jona doorspitten waarin zoveel prachtige lessen staan.

-

Woord = daad
Geloven doe je niet alleen met je mond. Een levend geloof wordt zichtbaar in daden.

-

Multicultureel
Maak gebruik van alle culturen in je gemeente en leer elkaars andere cultuur te waarderen.

-

Van doorn naar kroon
Over onverhoorde gebeden. Paulus had een doorn in z’n vlees die God ook na zijn gebed niet
van hem wegnam. Dit is voor velen herkenbaar en een studie hierover kan leed verzachten.

-

Wie heeft mijn kaas gepikt?
Hoe ga je om met plotselinge veranderingen in je leven? Je raakt ineens je baan kwijt of je
partner. Je wordt ziek en je leven staat op z’n kop. Dit onderwerp is gebaseerd op het
bekende gelijknamige boekje, maar we gaan vooral kijken wat de bijbel hierover zegt.

