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Bijna PASEN,

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw de hemel en de aarde! Kunnen wij
dat nog geloven nu de wereld zo extreem uit balans is. Het kompas lijkt
totaal kapot. Meedogenloos en zelfzuchtig wordt er met onze naasten en met
de schepping omgegaan. Alles wordt goed gepraat terwijl, onder andere, de
armoede ten gunste van een bepaalde groep toeneemt. Gelukkig kun je, als
het je raakt hier altijd tot God bidden. Dicht bij je zelf zijn. Alléén. Maar
met elkaar kan er meer. Afgelopen week, na lange tijd, weer een
vergadering kunnen houden met de organisatie. Zelf werd ik aangenaam
verrast door de geweldige motivatie van leden van de organisatie om de
bijeenkomsten weer te organiseren. Het tonen van een gevoel van ”het is
weer lente”. Niet bij de pakken neer gaan zitten, kansen pakken zoals de
natuur ook de kansen pakt en uitbundig zijn best doet om straks vrucht te
dragen. De mooie bloesems verzachten onze pijn en doen ons leren
vergeven. Samen verwachtingsvol en nieuwsgierig uitkijken naar wat komen
gaat. PASEN. Wij mogen weten dat ons verzuchten en wachten wordt
beloond: alles wordt nieuw de hemel en de aarde. 

De HEER is waarlijk opgestaan. Halleluja.     
 

OP WEG NAAR
PASEN 

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
 - zondag 17 april 2022 Pasen 
   avonddienst aanvang 19.00 uur
- zondag 24 april 2022
- zondag 8 mei 2022

- De volgende nieuwsbrief 
  komt uit in mei 2022. 

door Jan Dijkman 
Vanuit het bestuur en organisatie 



We gedenken in de 40 dagentijd het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. In Johannes 13 lezen we dat Jezus
een maaltijd houdt met zijn twaalf leerlingen. Het is zijn laatste avondmaal. De tijd van zijn lijden en sterven is nabij.
Jezus vertelt dat Hij hen zal verlaten en dat zij daarover niet verdrietig moeten zijn. De discipelen waren ongetwijfeld
in de war door deze woorden. Ze waren onzeker over de toekomst en maakten zich zorgen. Jezus stelt ze vervolgens
gerust met de volgende woorden: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij.’ (Johannes 14:1). Jezus wilde
met deze woorden hun bezorgdheid wegnemen. Hij maakte ze duidelijk dat ze op Hem konden vertrouwen.

Vertrouwen, dit woord wordt zo vaak gebruikt en misbruikt, dat het in onze tijd bijna zijn betekenis heeft verloren.
Veel mensen hebben nog nauwelijks gevoelens bij dit woord omdat ze zo vaak bedrogen en teleurgesteld zijn in het
leven. Daarom is het goed om er eens bij stil te staan. Toen David Psalm 23 schreef moet hij hebben begrepen wat het
betekende om op God te vertrouwen. David zei: “De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets”. Om dit te zeggen
moet je een groot vertrouwen in God hebben. Vertrouwen op God heeft alles te maken met je toekomst maar ook met
het eeuwige leven. 

God wil ons een hoopvolle toekomst geven. Want daarvoor is Jezus nu gestorven en opgestaan. Gods liefde is de
drijvende kracht achter Goede Vrijdag en Pasen. Door de dood van Jezus heeft God u en mij er voor altijd van
overtuigd dat Hij ons lief heeft. Het kruis, de dood en de opstanding van Jezus Christus, is Gods finale, totale en
volkomen uitdrukking van het feit dat Hij ons lief heeft. En vanwege die liefde, kunt u Hem daarom volkomen
vertrouwen.

Heeft u nog vertrouwen? Durft u het aan om Hem te vertrouwen? Hij wekt ons op om dagelijks dicht bij Hem te blijven
en je vertrouwen op Hem te stellen. Toe maar, ga heel dicht bij Hem schuilen en zeg ja: “De Heer is mijn herder, het
ontbreekt mij aan niets.” Hij zorgt voor mij. Hij is mijn vertrouwen meer dan waard!

door Piet Piersma
OP WEG NAAR PASEN,  EEN VERTROUWEN WAARD!  

Voorganger van de maand

LAAT JE  HART SPREKEN

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem

een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan

want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet

die vreest voor dood en duivel niet 
 

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan

een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

DAAR JUICHT EEN TOON

https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw 

https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw
https://www.youtube.com/watch?v=pJf1zqGaxAw


Toen Hij alles had volbracht stierf Gods Zoon
de dag werd nacht. 

De onschuldige droeg schuld. 
Onze hoop in dood gehuld. Maar de dood hield hem niet vast

Hij kwam levend uit het graf. 
Christus heeft het laatste woord

het wordt overal gehoord: Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 
De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

Hij leeft, mijn Jezus leeft. Halleluja, 
Hij verrees, die de macht van zonde breekt. 

Zeg het voort: de liefde wint! Heel de kerk van Christus zingt: 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. 

De dood is dood, een nieuwe dag breekt aan. 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan. Hij leeft, mijn Jezus leeft.

Door zijn leven, leven wij. 
Er is hoop, de weg is vrij. 

Niets staat tussen God en ons, omdat Jezus overwon!
 

LAAT JE  HART SPREKEN

Hij is opgestaan

https://www.youtube.com/watch?v=UgK2eS78UKw 

PAASDIENST ZONDAG 17 APRIL

Lieve broers en zussen,

Op 1e Paasdag hopen wij u te zien op de zangavond, waar we samen liederen mogen zingen tot eer van onze
God en Vader en Zijn Zoon, onze Heer Jezus.
Graag willen we ons even aan u voorstellen:
Wij, Hans Meijnen, Rebekka (zijn dochter), Ellen (een nicht) en Wilma (zus van Hans) zijn een zanggroepje uit
Aalten, die een heel aantal jaren geleden, uit liefde voor het samen zingen, als zanggroepje zijn begonnen. Men
noemt ons ‘De Vijf’, want eigenlijk bestaat ons zanggroepje uit 5 personen, maar tijdens de zangdienst op 1e
Paasdag kan onze zangvriend Wim Luimes er niet bij zijn. 
Wij hebben in de afgelopen jaren veel gezongen in verzorgingshuizen als onderdeel van een zangkoor, maar we
zingen ook wel als groep in kleinschalige (kerst)vieringen en evangelisatiediensten. 
Ons repertoire is veelzijdig: van liederen uit de bundel van Joh. De Heer, tot  aangepaste country- en gospel
liederen. Daarnaast zijn er ook de liederen die we zelf hebben geschreven of aangepast. Onze passie is om
samen te zingen voor u en met u, met als doel dat dit alles mag zijn tot meer eer en glorie van onze liefdevolle
God. We zien ernaar uit om u te ontmoeten.
Tot ziens!

Hartelijke groet,
Hans, Rebekka, Ellen en Wilma 

ZANGAVOND
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