
NIEUWSBRIEF
J A A R G A N G  2  |  N U M M E R 9

S E P T E M B E R  2 0 2 2

De dagen worden weer korter en de avonden langer. Veel winteractiviteiten
starten weer op. Ook binnen “de Schakel. Vol energie wordt de draad weer
opgepakt. Toch geldt dit niet voor iedereen. Er zijn onder ons mensen die ook
nog graag dit of dat zouden willen doen, maar het gaat niet meer. Door
afnemende gezondheid, verlies van een dierbare, verpleging van een dierbare
en noem maar op. Ook de verdeeldheid in de wereld en politiek drukt zwaar op
mensen en drijft mensen uiteen. We zijn dikwijls teleurgesteld in een ander of
in een partij. Of dat altijd terecht is dat is de vraag, maar je hart op tijd kunnen
luchten is belangrijk. Het is belangrijk om positief te blijven en niet te
verzuren. 

De zomer is voorbij en velen van ons hebben kunnen genieten van wat de
natuur ons gebracht heeft. Door de hoge temperaturen en de langdurige droogte
zijn er zorgen over de natuur en de gewassen op het land. Alles en iedereen
wordt ook door de natuur op de proef gesteld. Voor de jongeren is de droogte
nieuw en de ouderen herinneren zich de zomers van 1959, 1976, 2003, 2018 en
nu. 1911 en 1921 waren ook erg droog. Ook in de Bijbel wordt regelmatig
gesproken over hongersnood en droogte. Het is dus niet vreemd. In juli waren
wij een paar dagen in de Harz. 90% van de naaldbomen (en dat is het gros) is
dood. Troosteloos om te zien. Maar in de 20 jaar dat zich dit proces voltrekt
ontstaat er ook weer nieuw leven. Nieuwe natuur met grote diversiteit. Nieuwe
kansen. Voor mensen niet te bevatten.  Ik denk dat dit ook betrekking heeft op
ons zelf. Vertrouwen hebben in de jongere generatie. Ook in het geloofsleven
vertrouwen hebben in de jongere generatie want dan alleen gaat het door. 

Wij kunnen God alleen maar prijzen om zijn genade (Ps. 103)
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Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. (Joh.6:47) Wie in de Here Jezus Christus gelooft, heeft de belangrijke beslissingen
genomen, die een mens in zijn leven nemen kan. Deze beslissing heeft grote invloed op het hele aardse leven, maar ook op
de situatie daarna, op het leven na de dood. God, de Vader, geeft eeuwig leven aan wie tijdens het aardse leven gelooft in
Jezus Christus, en in Zijn verlossingswerk. Jezus noemt dat “opnieuw geboren worden” (Joh.3:7). Door onze lichamelijke
geboorte gingen we deel uitmaken van een gezin. Door onze geestelijke geboorte (geloof) worden we kinderen van God en
daarmee ook leden van het gezin van God. Natuurlijk zijn er ook in dit gezin mensen van verschillende karakters en
leeftijden. Sommige leden zijn meer volwassen in hun geloof dan anderen. Ook zijn er in het gezin van God mensen samen
van verschillende afkomst en maatschappelijke positie. Voor hen allen geldt: "aanvaard elkaar zoals ook Christus ons
aanvaard heeft… (Rom. 15: 7). 
Iedere plaatselijke gemeente (kerk) bestaat uit mensen, die geen van allen volmaakt zijn. Daarom is ook de Gemeente niet
volmaakt. Als u een perfecte gemeente zoekt, zult u die zeker niet vinden. Wanneer iemand tot persoonlijk geloof in de Here
Jezus Christus komt, begint er een totaal nieuw leven, alsof hij voor de tweede keer geboren wordt. De Heer Jezus Christus
komt in ons wonen in de persoon van de Heilige Geest. Hij staat steeds klaar om ons te leiden en te helpen, zodat we steeds
meer op de Here Jezus gaan lijken. De mens die tot geloof in Christus komt, ontvangt niet alleen direct het eeuwige leven,
maar ontvangt tegelijkertijd de Heilige Geest als een geschenk van God. (Ef.1:13). Deze Geest is vanaf dat moment een
voortdurende, trouwe begeleider in het leven. Hij zal de gelovige onderwijzen en herinneren aan de woorden van de Here
Jezus. De Heilige Geest wil uw hele leven vullen en in beslag nemen. Als u Hem daartoe de ruimte geeft. 

door Ds. Jan Bakker 
WELKOM IN HET GEZIN VAN GOD. . !  

Voorganger van de maand

LAAT JE  HART SPREKEN
Hebreeën 13:8

Jezus Christus is en blijft voor altijd dezelfde.
Soms kan het zijn dat je een tekst al meerdere malen hebt gelezen, en dat ineens de inhoud binnenkomt. 
Misschien ook wel, omdat je het in een andere vertaling leest en de woorden anders opgeschreven zijn.

Jezus Christus zoals we Hem de hele Bijbel door mogen hebben leren kennen is altijd dezelfde Heer en God. 
Dat is Hij….dat blijft Hij….en dat zal Hij voor altijd zijn. 

Dat wil dus zeggen dat Zijn karakter altijd hetzelfde is, en dus heel betrouwbaar is. 
In Zijn handelen door de Bijbel heen zie je dat steeds terug.

Veel mensen hebben de neiging om een onderscheid te maken tussen de God van het Oude Testament en de God van
het Nieuwe Testament Alsof het twee verschillende Godheden zijn. 

Die van het Oude Testament is een God van wraak, oordeel, en straf enz. En die van het Nieuwe Testament is een
God van liefde, vergeving en bewogenheid. 

Maar dat is natuurlijk niet zo, anders zou bovenstaande tekst uit Hebreeën een leugen zijn. 
We leren door het Oude en Nieuwe Testament alle kanten van Gods karakter kennen. 

Alle facetten hierboven beschreven dat is één en dezelfde God.
Alles wat Hij doet is in overeenstemming met Zijn karakter, ook al begrijpen we niet altijd alles. 

Hij is de beste Leider die we ons kunnen voorstellen. 
Dit in tegenstelling tot menselijke leiders, die steeds weer anders blijken te zijn. 

God is te vertrouwen, onder alle omstandigheden! 
De Bijbel staat er vol van. 

En dit is neergeschreven opdat wij er van kunnen leren en wij Hem goed kunnen leren kennen.
 

Het volgende lied laat het karakter van God mooi zien.  Opwekking 411.
 



Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;

die God is ons heil.
Want het geknakte riet verbreekt Hij niet

Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,

want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons

zijn warmte en zijn vuur.
Want een verbroken hart veracht Hij niet.

Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.

Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid
Geprezen zij de Here.

Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

 

Opwekking 411 –Geprezen zij de Here 

https://www.youtube.com/watch?v=-sl05p5R_Eg
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Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp’loos 

Zonder uw hulpe durf ’k alleen niet gaan 
Vat mijn hand en dan o dierb’re Heiland 
kan in uw kracht, ik elke storm weerstaan 

Vat mijn hand en trek mij nader tot U 
Dicht aan uw hart is ‘t veilig voor uw kind 

Vat mijn hand, opdat ik niet verdwale 
Steun mij o Heiland, die mijn ziel bemint 

Vat mijn hand, de weg ligt donker voor mij 
Zo niet uw aanschijn mij is toegewend 

Licht wordt mijn pad, gaat gij slechts met mij mede 
Gij, die alleen mijn zorg en moeiten kent

 
 

Vat mijne hand

https://www.youtube.com/watch?v=vGWNiWk1XGw
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LAAT JE  HART SPREKEN
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WIE ZOEKT DIE VINDT
Deze gevleugelde woorden spreken voor zichzelf. Ze sporen je aan om vol te houden als iets moeizaam gaat. Om door
te zetten, en niet op te geven voordat je je doel bereikt hebt. Het spoort je wilskracht aan en je doorzettingsvermogen.
De woorden komen uit de Bergrede ( de hfst 5-8) waarin Jezus de geheimen van het Koninkrijk van God en van het

Christelijke leven openbaart.
 

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt,
ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden.    

Mattheus 7:7,8. Lucas 11:9
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