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De zomer laat ons genieten van alles wat om ons heen is. 2022 is al in de
zesde maand en wij zijn geneigd te zeggen wat gaat de tijd toch snel. Over
enkele dagen is het 21 juni, de langste dag. Dit spreekt een bepaalde
verwachting uit. Leven vanuit het donker, de wintermaanden, naar het licht.
Iedereen kent wel donkere dagen of momenten in haar of zijn leven. Gebukt
gaan onder zorgen of situaties die je niet meer begrijpt of buiten jouw
invloedsgebied liggen en machteloos over je heen moet laat komen. Je
alleen en verlaten voelen. De natuur wordt steeds actiever naar de langste
dag toe. Er is volop dynamiek er daar genieten wij van. Als gelovigen kijken
wij ook uit naar de langste dag, en zelfs meer dan dat: het eeuwige licht.
God is altijd om ons en zorgt voor licht op ons pad. Hij bekommert zich
werkelijk om ons. De afgelopen hoogtijdagen zijn wij daaraan opnieuw
herinnerd. Wij hoeven de weg niet alleen af te leggen. Als wij Hem toelaten
zal Hij zal altijd met ons zijn. Amen.  

DE LANGSTE DAG

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- zondag 26 juni 2022 Gerrit Beking  
  (viering H.A.)

- De volgende nieuwsbrief 
  komt uit in juli 2022. 

door Jan Dijkman  
Vanuit het bestuur en organisatie 



We denken er niet over na, maar we doen ontzettend veel met lucht. We kunnen ademhalen omdat er lucht is, we leven
van de zuurstof in de lucht. Als we praten, brengen we met onze stembanden lucht in beweging. Door de lucht heen
komt het geluid dan bij de ontvanger. Zo maken we dagelijks ontzettend veel gebruik van lucht, zonder dat we ons daar
bewust van zijn.

Het Hebreeuwse woord voor 'lucht' is 'ruach', en dit is ook het woord voor 'geest'. In het Grieks heeft het woord
'pneuma' ook deze beide betekenissen. Het interessante is dat deze woorden ook voor de Geest van God worden
gebruikt. 
Toen Jezus geboren werd, kwam God bij ons (Immanuel). Dat is een groot wonder dat onze grote God Zich zo klein
maakte! Maar met Pinksteren gaat God nog een stap verder: door Zijn Geest komt Hij in ons wonen! En dat niet alleen,
door Zijn Geest op aarde, omarmt Hij ons voortdurend! Paulus zegt het zo in Handelingen 17: je hoeft God niet ver te
zoeken, Hij is al om je heen. "In Hem leven wij en zijn wij." 
God spreekt door Zijn Geest tot ons. Hij geeft ons inzicht hoe we Zijn Woord vandaag de dag mogen toepassen. Hij
helpt ons om op allerlei manieren Zijn liefde door te geven. 

Het is Pinksteren geweest, het feest van Gods Geest op aarde. Wij mogen ons laten meenemen op zijn vleugels.
Daardoor hebben we rust en vrede in ons hart en krijgen we de inspiratie om te getuigen van onze Verlosser!

door René Wichers 
GOD IS  DICHTERBIJ  DAN OOIT

Voorganger van de maand

LAAT JE  HART SPREKEN

GOD en GOD alleen, creëerde alle schoonheid om ons heen om ons heen.
 Van het grootste tot het kleinst, van het wonder van het zijn

van GOD en GOD alleen
 

GOD en GOD alleen, onthult de waarheid die aan ons  verscheen. 
En ieder streven van een man zal wijken voor het plan, 

van GOD en GOD alleen
 

GOD en GOD alleen, zijn glorie straalt door heel de schepping heen 
Laat al wat zingen kan, de glorie zingen van

van GOD en GOD alleen.
 

GOD en GOD alleen, heeft ons een eeuwig toevluchtsoord verleend
En ons dankbare refrein zal nooit voleindigd zijn

voort GOD en GOD alleen.
 

GOD en GOD alleen, zijn glorie straalt door heel de schepping heen 
Laat al wat zingen kan, de glorie zingen van

Van GOD en GOD alleen.(2x)
 
 
 
 

God en God alleen

https://www.youtube.com/watch?v=mL8IvRFHH9Q

 INGEZONDEN DOOR GERRY GROOT ROESSINK

https://www.youtube.com/watch?v=mL8IvRFHH9Q
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