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Nu dit gelezen wordt zijn we alweer enkele weken in 2022. Ja, zucht u,
“het gaat snel”, deze klacht horen we van alle kanten. En dan niet alleen
van de ouderen onder ons, maar ook jonge mensen ervaren dit in hun
leven. Het leven van deze jonge mensen is niet meer wat het was. En als
we eerlijk zijn denken wij ouderen dat het “oude leventje” van voor
corona niet meer terug zal komen. Jonge mensen worstelen hiermee tot
suïcidale denkbeelden hen soms gaan beïnvloeden. En het zijn niet alleen
de jongeren maar ook wij senioren hebben moeite met de nieuwe vorm
van samenleving. We hebben te maken met allerlei beperkingen, ook wat
betreft onze bijeenkomsten zoals u merkt. Verschillende filosofieën
worden losgelaten, diverse complottheorieën volgen. Om verwarring te
stichten! Maar één houvast is voor ons onbetwistbaar, dat is onze Heer
Jezus Christus. Ook in deze moeizame periode van ons leven zegt Hij:
“kom tot Mij en Ik zal u rust geven”. 

Nu een zakelijke mededeling. Vanaf het begin met de opstart van de
Schakel ben ik betrokken geweest en met name met de financiële kant
van de stichting. Met ingang van 1 januari wordt mijn taak overgenomen
door de heer voor de Poorte.  Natuurlijk wordt het financiële verslag over
het boekjaar 2021 door mij afgewerkt, maar daarna wordt het stokje
overgedragen. Met dank voor het vertrouwen en nodige support die
ontvangen is, wil ik u allen een goede tijd toewensen met regelmatige
ontmoetingen in onze bijeenkomsten.

U allen hartelijk groetend.

ONDERWEG

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- Vanaf 13 maart zijn er weer 
  bijeenkomsten. U bent van harte 
  welkom.

- De volgende nieuwsbrief 
  komt uit in maart 2022. 

door David C. de Jong 
Vanuit het bestuur en organisatie 



door René Wichers 
HET HART VAN GOD

“Kind, leg je hoofd maar neer…”
“Maar waar dan, Heer?”
“Hier, op mijn borst.”

“Kind, leg je hoofd maar neer…”
“Waarom dan, Heer?”
“Hoor, voel Mijn hart.”

“Want Mijn hart klopt voor jou.”

Zomaar een paar regels die vanmorgen in me opkwamen toen ik nadacht over deze overdenking. Voor mij is ‘het hart van
God’ steeds belangrijker geworden in mijn geloof en mijn leven. Ik ben opgegroeid in een vrij strenge kerk, waar veel
(ongeschreven) regels waren. Maar bijna niemand kon mij uitleggen waarom dingen waren zoals we waren. En nog veel
belangrijker: veel mensen stonden niet van harte achter al die dingen, maar ‘omdat we dat zo gewend zijn’.

Ik heb inmiddels een hele reis afgelegd qua geloof en kerk en voor mij is ‘het hart van God’ steeds meer centraal komen te
staan. In het hart van God vinden we een oneindige liefde voor ons, voor alle mensen en de hele schepping. Dat is voor mij het
uitgangspunt en houvast van mijn geloof: God heeft ook mij in Zijn grote hart gesloten! Betekent dit dat er geen vragen zijn?
Nee, zeker niet! Maar onder alle vragen schuilt volgens mij een andere behoefte dan antwoorden… daar zit een verlangen om
gekend, gezien en geliefd te zijn. 

En juist Gods hart is daar vol van: Hij kent ons, ziet ons en houdt oneindig veel van ons. De samenkomsten zijn momenten
waarin we dat heel bewust vieren en beleven. En als die er niet zijn, dan kan het lastig zijn om dat vlammetje brandend te
houden. Dan hebben we andere ‘handvatten’ nodig. We geloven dat God altijd en overal is… maar we zien Hem niet altijd.
Maar laten we eens kijken naar de lucht! In de Bijbel worden een paar voorbeelden gegeven hoe alleen die al ons vertelt over
God. De sterren laten de macht en kennis van God zien: Hij kent ze allemaal en roept ze bij naam (Jesaja 40:26). De regenboog
laat de trouw van God zien (Genesis 9:12-17). De heldere lucht laat zien: Gods trouw en ontferming is groter dan wij kunnen
bevatten (Ps. 103:13-14).

Misschien helpen deze voorbeelden om met een enkele blik iets van God te zien. Zodat we Zijn armen om ons heen voelen en
ons hoofd op Zijn borst leggen. Want Zijn hart klopt voor ons!

Blijf gezond en hopelijk snel tot ziens!

Voorganger van de maand



In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij

In de naam van de Vader
In de naam van de Zoon
In de naam van de Geest voor Uw troon
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam
U geeft ons genade, U roepen wij aan

 

LAAT JE  HART SPREKEN

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee
Heel de wereld ziet het
Ja de wereld ziet het

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij
Ons verdriet wordt een lied

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij  (opw 720)

https://www.youtube.com/watch?v=oKn2j15C_qo

https://www.youtube.com/watch?v=oKn2j15C_qo
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