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Nemen wij de maat of bepaalt Gods maatslag ons leven

Op de bijeenkomst van 13 september was dit het thema. Aan de hand 
van gelezen Bijbelgedeelten door ds. Johan Lotterman werd tijdens de 
overdenking hierbij stilgestaan. In ons huidige leven en terugkijkend op 
het verleden heeft een ieder van ons er aan mee gedaan en doet er nog 
steeds aan mee om iemand de maat te nemen. Dat is nog steeds 
gewoon, ook in de kerken en onder gelovigen is dit niet vreemd. Als 
kinderen van God kunnen wij ook moeite doen om het woord te 
verstaan en daarvan te getuigen in plaats van te oordelen (iemand de 
maat te nemen). Getuigen willen van Gods liefde en genade. Die 
mensen zijn er. Als bestuur en organisatie van Christengemeente “de 
Schakel” zijn wij bijzonder blij en danken God dat wij vier nieuwe leden 
mochten inschrijven. Het spreekwoord zegt: waar het hart vol van is 
stroomt de mond van over. Samen willen getuigen!! Wie volgt en is lid 
nummer vijf deze maand?   

Jan Dijkman

Agenda bijeenkomsten

• 26 sept voorganger ds. Jan Bakker

• 10 okt voorganger Henri van Dijk

• De volgende nieuwsbrief komt uit in
oktober.

“ Ontmoetingen onderweg ! ”
Inmiddels is voor de meeste mensen de vakantietijd weer voorbij of je nu weg bent geweest of - mogelijk door 
omstandigheden - thuis bent gebleven. Vakantie is voor veel mensen een tijd van in een andere omgeving 
verblijven waarvoor sommigen heel lang ‘onderweg‘ zijn.
Hoe uw, jouw en mijn vakantieperiode ook is geweest, ieder van ons is ‘onderweg‘ en tijdens onze reis door het 
leven vinden er steeds ontmoetingen ‘onderweg ‘ plaats waarvan sommigen een diepe indruk op ons maken, ja 
waardoor wij geraakt worden tot in ons binnenste. Zo mocht ikzelf onlangs in de Gelderse Achterhoek ook zo’n 
bijzondere ontmoeting ‘onderweg ‘ beleven (na 55 jaar)  met een oud-leraar en zijn vrouw waarin wij alle drie 
met en door elkaars levensverhaal innerlijk diep geraakt, getroost en bemoedigd zijn geworden.

Dit gebeurde bij regelmaat in de tijd toen de Here Jezus – met name tijdens zijn driejarige missie - hier op aarde 
‘onderweg ‘was! Elke keer kom je dat bij het lezen van de vier evangeliën tegen en in onze vakantieweken kregen 
wij dit vanuit de Vakantie Bijbelgids*) met als titel “Onderweg!“ opnieuw onder ogen. Telkens staat er 
geschreven dat de Here Jezus met innerlijke ontferming over mensen in allerlei levensomstandigheden bewogen 
werd van waaruit Hij liefdevol, begripvol, handelend, herstellend en helend optrad.                  
Door de persoonlijke ontmoeting die Zacheüs met de Here Jezus heeft gehad, de Emmaüs-gangers en vele 
anderen, zijn hun levens ‘anders‘ of te wel (vernieuwd) nieuw geworden. 

Vervolg op de volgende pagina 

Voorganger van deze maand: Gerrit Beking



Laat je hart spreken

Gerry en haar vriendin Carolien gingen in 2019 samen naar “Nederland Zingt” in Utrecht en 
werden tijdens de bijeenkomst geraakt door de getuigenis van Robert, een jonge vader, die 
opgegeven was door de artsen, maar die ondanks alles, volgehouden heeft. Het lied “Houd vol’’ 
betekende heel veel voor hem in deze zware periode en het is ook een zeer dierbare en 
indrukwekkende herinnering van Gerry en Carolien aan deze bijeenkomst. Zij willen deze 
getuigenis graag met jullie delen. 

Houd vol
Wij zijn het volk van God,

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Het is een zegetocht
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.

Maar kijk, wij lopen nog,
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan,

nu geven wij niet op.
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

(klik op de link en u kunt getuige zijn van het verhaal van Robert)
https://www.youtube.com/watch?v=lljTXaupIe8

(Vervolg) Voorganger van deze maand: Gerrit Beking

In Psalm 103 : 13 staat het volgende geschreven : “ Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt 
de Here Zich over wie Hem vrezen (met eerbied Hem liefhebben)“. In en door de Here Jezus Zijn lijden, sterven 
en opstanding heeft God Zich over ons mensen ontfermt wat zo treffend wordt verwoord in Titus 2 : 11. 
“Want de genade van God is verschenen heilbrengend voor alle mensen.... “ ! 
Dat u, jij en ik, te midden van alle gebrokenheid, dit ontfermende en hoopgevende nieuws persoonlijk mogen 
ondervinden en dit vandaaruit onder leiding van de Heilige Geest in woord en daad uitdragen, tot eer van Zijn 
naam en tot welzijn van hen die wij ‘onderweg ‘ mogen ontmoeten. 

*) De Vakantie Bijbelgids  is een jaarlijks weerkerende uitgave van Ark Mission: www.arkmission.nl

Met een hartelijke groet van Gerrit Beking. 

https://www.youtube.com/watch?v=lljTXaupIe8
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