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Het is een zonnige middag in oktober als ik dit voorwoord schrijf. We
zitten inmiddels midden in de herfst. Elk jaargetijde heeft wel zijn
bekoring, maar de herfst heeft wel heel veel in zich. Prachtige
herfstkleuren waar we intens van kunnen genieten, maar ook de
stormachtige dagen en de regenbuien waar we voor moeten schuilen. Wat
dat betreft heeft de herfst veel in zich van wat we ook in ons dagelijks
leven tegenkomen. Mooie momenten waar we van kunnen genieten en die
maakt iedereen op zijn eigen manier mee. Zegeningen. Deze zegeningen
mogen we allemaal tellen één voor één, want dat hebben we ook nodig.
Ook stormen komen in ieder mensenleven voor. Bij de één misschien wat
meer dan bij de ander. 

Als je naar het wereldgebeuren kijkt dan kan je daar wel verdrietig van
worden en je er zorgen over maken. Al deze dingen gaan vaak ons begrip
te boven. Tóch mogen we er op vertrouwen dat God het goede met ons
voorheeft. In Psalm 91 vers 1 staat: “Wie in de schuilplaats des
Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.” In
dat vertrouwen wensen we een ieder Gods nabijheid toe!

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde bijeenkomst ter ere van ons
5-jarige jubileum. Bij 'laat je hart spreken' wordt gerefereerd aan het lied
dat is gezongen aan het einde van de bijeenkomst. We zijn dankbaar voor
de overweldigende belangstelling. We hebben tijdens de bijeenkomst
kunnen genieten van een inspirerende verkondiging, prachtige liederen
muzikaal omlijst door 'In Christ Alone'.
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- De volgende nieuwsbrief 
  komt uit in november 2022 

door Symen van der Meulen 
Vanuit het bestuur en organisatie 



In de Bijbel worden vaak beelden uit het dagelijks leven van toen gebruikt om geestelijke zaken te verduidelijken. Er wordt
o.a. ook een beeld gebruikt uit de scheepvaart, namelijk een anker. De functie van een anker is natuurlijk wel bekend, maar
er zijn toch wel een paar bijzonderheden bij te vertellen. Natuurlijk is een anker om een schip vastheid te geven. Als een
schip een haven nog niet kan binnenvaren, dan legt men het ‘voor anker’, zodat het niet door de wind of de stroming van het
water op de oever slaat of ergens op vastloopt. Om het schip vast te kunnen houden moet het anker voldoende groot en
zwaar zijn, anders drijft het toch nog weg. 

De vaste hoop op onze zaligheid bij de Here Jezus Christus in de eeuwige heerlijkheid is zo’n anker. Dat anker is zeker
zwaar genoeg om ons levensschip vast te houden. Die hoop is niet een vage verwachting in de zin van ‘ik hoop van wel’, dan
zou die hoop niet met een anker vergeleken worden. Het anker van een schip moet ook een stevige bodem hebben waarin het
houvast heeft. Zo ligt ons geestelijke anker vast in de Persoon en het werk van Jezus Christus. Hij is de rots ‘waarin ons
anker eeuwig hecht’. Het anker van een schip hecht onzichtbaar voor de schipper, in de bodem. De schipper ziet de bodem
niet, maar hij weet wel zeker dat die bodem er is. Zo zijn de zaken van het geloof onzichtbaar voor ons menselijke oog, maar
de gelovige weet wel dat die vaste grond er is. 

In tegenstelling tot een schip bevindt die “grond” zich niet ergens onder ons, maar boven ons, en wel in de hemel. Paulus
schrijft in Romeinen 8 vers 24 en 25: “Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop.
Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met
volharding”. Onze hoop ligt verankerd in een Persoon, de Here Jezus Christus. Geloof in Hem is een anker van hoop. Wie in
Hem gelooft, bezit ook het eeuwige leven. Bezit u dat geloof, die vaste hoop? Dat geloof geeft innerlijke vrede, rust en
blijdschap. Laten we God danken voor zo’n zekerheid van het geloof en van de hoop en laat ons daar blij om zijn.

door Ds. Jan Bakker 
“EEN ANKER VAN HOOP. . ! ”  (HEBREEËN 6:19)  

Voorganger van de maand

LAAT JE  HART SPREKEN

ik weet hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet
ik geloof, ik geloof

hij droeg mijn pijn en mij schuld
heeft mij met liefde gevuld
ik geloof, ik geloof

`k hef een banier op
mij heer stond op uit het graf

refrein:
mijn verlosser leeft (7x)

u draagt mijn pijn en mijn lasten
en richt mij op
om dansend op de berg te zien 
dat u weer komen zal

https://www.youtube.com/watch?v=vgfByUP34tg

''Mijn verlosser leeft''

https://www.youtube.com/watch?v=vgfByUP34tg
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          BIJBELSE SPREEKWOORDEN 

DOOR HET OOG VAN DE NAALD.
Als iemand aan een groot gevaar ontsnapt is, zeg je: hij is door het oog van de naald gekropen.

Het was op het nippertje.
In de uitdrukking die Jezus gebruikte, is misschien de grote naald van oosterse tenetnmakers bedoeld, 

maar het kleine voetgangerspoortje naast de stadspoorten werd ook genoemd "het oog van de naald". In elk geval is
het een duidelijke beeldspraak!

 
Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods

binnengaat".
Matth 19:24. Marcus 10: 25. Lucas 18:25
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PUZZELHOEK

WAT IS  HET ANTWOORD OP DEZE REBUS:


