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Herfst.

De dagen worden langzaam korter. De temperatuur loopt terug en de 

wind is soms guur. De herfst heeft zo zijn eigen bijzondere karakter. Zo 

terugkijkend naar de zomer, wat die ons heeft gebracht, en dan nu nog 

even genieten van al het groen dat langzaam begint te verkleuren in een 

uitbundig pallet van tinten dat mij elke keer weer doet verwonderen. De 

Schepper van dit alles heeft de natuur dit voorjaar weer wasdom 

gegeven en er is ondanks een “laat” voorjaar weer veel gegroeid en 

geoogst. De natuur heeft zijn best gedaan. Reden voor grote 

dankbaarheid. 

Dit kunnen wij ook spiegelen op ons eigen bestaan. Als het even niet 

gaat zoals wij het bedacht hadden geef de moed dan niet op. Laat zijn is 

niet erg, te laat zijn wel. God verwacht je, en al is het laat, jij hoort erbij.  

Jan Dijkman

Agenda bijeenkomsten

• 24 okt voorganger Arjan Treuren

• 14 nov voorganger René Wichers

• De volgende nieuwsbrief komt uit in 

november.

Een selfie van God

‘Selfies’ zie je tegenwoordig overal. Je ziet op straat dat mensen ze maken en op social- media kom je ze ook 
overal tegen. Je maakt er zelf vast ook regelmatig één. Bij een selfie maak je een afbeelding van jezelf. Het klinkt 
misschien gek, maar als je het zo bekijkt, zou je kunnen zeggen dat God de Bedenker is van de ‘selfie’:

‘En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis.’

God maakte als het ware de eerste ‘selfie’ ☺. Hij schiep de mens! Hij schiep ons naar Zijn beeld. Dat betekent dat 
we op Hem lijken. Niet in hoe we er uitzien, maar in wat we kunnen, in wie we zijn, ons innerlijk.
God ziet iets van zichzelf in jou. Hij heeft jou gemaakt omdat Hij contact met jou wil. Hij is blij met jou!
Misschien ben je niet altijd tevreden met ‘jeselfie’... Weet dan dat God je Maker is en dat je waardevol bent in 
Zijn ogen.
Het zinnetje dat we net uit de Bijbel lazen, zou je in deze tijd misschien zo kunnen zeggen: God zei: Laten we 
‘selfies’ maken, zodat wij elkaar kunnen ‘liken’.
Jij bent Gods ‘selfie’ en Hij ‘liked’ jou. Hij wil graag in jouw leven komen. ‘Like’ jij Hem ook?
Geschapen naar Gods beeld: Hoe kijk jij naar jezelf..? Laten we eerlijk zijn... Zijn we niet vaak geneigd om onszelf 
te vergelijken met anderen? Vaak stellen we onszelf vragen als: “Wat kan ik eigenlijk? Wat vinden anderen van 
mij? Ben ik wel goed genoeg?”

Vervolg op de volgende pagina 

Voorganger van deze maand: Henri van Dijk



Laat je hart spreken

God zal voor ons zorgen   - Sela

Voor de wezen is Hij een vader, 
voor de weduwe een hoofd van het gezin. 
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis. 

Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis. 
God zal voor ons zorgen. Hij zal voor ons zorgen. 

Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

God zal voor ons zorgen. 
Hij zal voor ons zorgen. 

Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

Voor de bange is Hij een schuilplaats, 
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit. 

Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond. 
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op. 

Hij zal over ons waken ieder uur van de nacht. 
Onze God gaat niet slapen. Hij houdt de wacht.

https://www.youtube.com/watch?v=XPZx95Bhi34

(Vervolg) Voorganger van deze maand: Henri van Dijk

Het kan dan zomaar gebeuren, dat we vooral bezig zijn om onszelf te bewijzen aan anderen. Dat we ons geluk 
laten afhangen van wat anderen van ons vinden en van of we wel genoeg ‘geliked’ worden.
Maar worden we daar gelukkig van? Is er niet altijd wel iemand te vinden die knapper, beter, slimmer en 
populairder is..?
De Bijbel daagt ons uit om ons geluk ergens anders te zoeken:

‘Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt’ (Ps. 37:4)

Je geluk zoeken bij de Heer en niet in wat mensen van je vinden. ‘Hij zal je geven wat je hart verlangt.’ Waar je 
hart naar verlangt..? Daar wordt niet zozeer rijkdom of populariteit mee bedoeld. Ten diepste verlangt ons hart 
naar rust, naar contact met God, naar vergeving, naar tevreden zijn met hoe Hij jou bedacht heeft. God wil je dat 
geven. Zoek je geluk bij Hem en je wordt steeds meer wie je bent! Je zou kunnen zeggen dat we dan steeds meer 
weer gaat lijken op het beeld van God. Dat is het doel van ons leven; dat we weer Gods zijn in deze wereld. Jezus 
is hierin ons grote voorbeeld. Hij is als het ware de perfecte ‘Selfie’ van God. Op die manier mogen we net als 
Jezus God de Vader laten zien aan de mensen om ons heen:

‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14:9)

Groet, 

Henri van Dijk

https://www.youtube.com/watch?v=XPZx95Bhi34

