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Het nieuwe jaar is weer aangebroken. 2021 ligt al weer achter ons, het
was een bijzonder jaar door Corona. Halverwege het jaar kwamen we als
Christen gemeente de Schakel weer samen en daar waren we heel
dankbaar voor. Helaas zijn de bijeenkomsten in november weer gestopt.
We hebben inmiddels het kerstfeest gevierd, iedereen op zijn eigen plek.
We vierden de geboorte van Jezus: Gods zoon. Hij kwam in de wereld om
de zonden van de mensen op zich te nemen, zodat wij als mensen weer
toegang mogen hebben tot God de vader. Jezus is onze middelaar
geworden en dat is iets om stil van te worden.
Wat het jaar 2022 ons gaat brengen weten we nog niet. Wij zijn pelgrims
onderweg naar een eeuwige toekomst. In de Bijbel komen we ook mensen
tegen die onderweg zijn, op vele manieren. Sommigen wandelen met God,
anderen worstelen met God en soms begrijpen ze God niet. Iets dat je
heel goed kunt begrijpen. In Jesaja 55 staat: ‘Je kunt mij niet altijd
begrijpen, want mijn wegen en gedachten zijn hoger dan die van jullie’.
En God zegt ook in Jesaja: ‘Kom bij mij, ik heb water en brood wat wel
verzadigd’. Later als Jezus op aarde is zegt hij dit over zichzelf. De
Bijbel, het woord dat tot eeuwig leven leidt. Wat is dat een rijke schat
voor ons. Zoals Psalm 119:105: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en
een licht op mijn pad’. Wat de toekomst brenge moge, ons geleid des
Heren hand. In dat vertrouwen wens ik een ieder een gezegend en
voorspoedig 2022 toe.

GEZEGEND 2022!

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- Alle bijeenkomsten zijn tot 
  nader bericht geannuleerd.

- De volgende nieuwsbrief 
  komt uit in februari 2022. 

door Symen van der Meulen 

Vanuit het bestuur en organisatie 



door Gerrit Beking 
VERWACHTINGSVOL BLIJVEN UITZIEN!
De Adventstijd ligt inmiddels alweer een poos achter ons, een tijd van leven in verwachting, ja verwachtingsvol uitzien naar de
komst van Jezus! We lezen erover in het Lucas-evangelie, twee hele oude mensen, Simeon en Anna, die al jarenlang in de
verwachting leefden van de komst van de door God beloofde Messias! 
Weinigen waren er in die tijd die nog waarde hechten aan en geloofden in deze van God gegeven belofte aan  Zijn volk Israël zoals
o.a. in Jes. 9 : 1 t/m 6 beschreven staat. Van Simeon staat het volgende vermeld in  Lucas 2 : 25 “…en hij verwachte de
vertroosting van Israël, en de heilige Geest was op hem…” Dit is de bekroning op zijn geloof en verwachting wat een vervolg
krijgt in vers 26 :“…hem was door de heilige Geest een godsspraak gegeven…” en door die Geest kwam hij op het juiste moment
in de tempel – het huis van God - te Jeruzalem! Dit is echt heel ‘special ‘... om dit ook nu in jouw oude of jonge leven door genade
te mogen ondervinden -soms na korte of lange periodes van zoeken, strijd, verleiding, zonde, pijn en verdriet- dat de Heilige Geest
je leven gaandeweg aan het veranderen is en je door het dagelijks leven heen leidt!
Ja dan ga je in navolging van Simeon en Anna met allen die in deze tijd de Here liefhebben en Hem verwachten - Fil. 3 : 20 en 21-
de Here loven en dankzeggen ondanks de huidige omstandigheden en de heftige en verschrikkelijke gebeurtenissen die veraf maar
ook heel dichtbij gebeuren. Dan kun je toch vanuit het geloof in en door de Heilige Geest te midden van alle  gebrokenheid samen
zingen met Opwekking 44 “ Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft ” waarover onze Heiland in Joh. 16 : 33 zegt : “ In de
wereld lijdt gij verdrukking, maar houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen !”  Dan worden de woorden vanuit Fil 4 : 4 t/m
7 steeds meer realiteit in je dagelijks leven in plaats van angstig te zijn of te worden –hoe begrijpelijk ook vanuit menselijk
perspectief gezien- en kun je je ook in het jaar des Heren 2022 persoonlijk en gezamenlijk in en door de Heilige Geest
verblijden/verheugen in de Here!

Opwekking 44: Geprezen zij de heer - https://www.youtube.com/watch?v=TGmCx_6_ynQ

OPEN MIJN OGEN 
Open mijn ogen
Voor de schoonheid van Uw schepping.
Open mijn oren
Voor Uw liefdevolle stem,
Die aan mij zegt: Ik hou van jou,
Mijn kind kom bij Mij.
Open mijn ogen
Om Uw heerlijkheid te zien, Heer
Open mijn oren
Om te horen naar Uw stem
Ik zeg U Heer: Ik hou van U,
Mijn Vader, ik kom bij U.
Ik open mijn hart voor de Heer die ik dien.
Ik open mijn hart, laat mij zien met Uw ogen.
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lfh-lcMsvwc

Voorganger van de maand

LAAT JE  HART SPREKEN

Open mijn hart, maak het sterk en bewogen.
Ik open mijn hart.
Open mijn ogen
Voor de tranen van de mensen.
Open mijn oren
Voor Uw liefdevolle stem
Die aan hen zegt: Ik hou van jou,
Mijn kind, kom bij Mij.
Open mijn ogen
Voor de dag dat U zal komen.
Open mijn oren
Voor de stem van Hem die komt;
Ik zeg U heer: Ik hou van U,
Mijn Vader, ik kom bij U.
Ik open mijn hart.

(opw. 600)

https://www.youtube.com/watch?v=TGmCx_6_ynQ
https://www.youtube.com/watch?v=bJXf8_NObu8
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PUZZELHOEK 
Oplossing Kerstpuzzel 2021: Een kind is ons geboren

BIJBELSE MATEN EN GEWICHTEN 


