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Als je het nieuws volgt dan zie je vaak alleen maar narigheid en weinig
positiefs. Het gaat dikwijls over honger, oorlog, ruzie, ongelukken,
afgunst en ga zo maar door. Of je het Journaal kijkt of de krant leest het
maakt niet zoveel uit. Tot mijn verbazing zag ik in de Stentor van 31
oktober jl. een klein artikeltje wat mijn aandacht trok. Boven het artikel
stond Dankdag. Er was uitleg bij.  Of er echt nog te danken is in deze
wereld anno 2022- een wereld waarin zoveel mis is- Dankdag is vooral
een Christelijke traditie. Mensen werd gevraagd te reageren hoe men over
Dankdag denkt. Ik was er eigenlijk best wel blij om over Dankdag iets te
lezen in de Stentor en zeker nu. In een tijd waarin mensen massaal de kerk
de rug toe keren. Zou de oproep om reacties te delen een teken aan de
wand zijn? Zou dit een kentering kunnen zijn? De nood komt dichterbij en
wordt langzaam meer zichtbaar.  Nu steeds meer mensen, ook in
Nederland, in financiële armoede verkeren leert dan nood bidden?

Dankdag voor gewas en arbeid. Danken voor alles wat groeit en bloeit en
wat de aarde aan vruchten en gewas dit jaar weer heeft voortgebracht.
Danken dat jouw arbeid tot zegen heeft mogen zijn voor de vruchten op
het land maar ook voor je naaste. Danken dat je van betekenis mag zijn
voor een ander. Dat is ook vrucht dragen. Dankdag is niet voor boeren
alléén zoals wel eens werd gedacht maar Dankdag is voor iedereen.
Dankdag is stil worden en de handen ineen vouwen. Relativeren/
verwonderd raken en onze zegeningen tellen. De krachtige hand van God
ervaren door intens het Onze Vader te bidden. Gods hand laat nooit los
wat het ooit is begonnen. Ook jou niet. Extra reden om te danken!

DANKDAG

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 27 november Gerrit Beking 
  viering H.A.
- 11 december Jan Simmering

- De volgende nieuwsbrief 
  komt uit in december 2022 

door Jan Dijkman 
Vanuit het bestuur en organisatie 



Toen ik dat in de Bijbel las, herkende ik me daar niet in. Is mijn geloof zo waardevol als goud? ‘k Heb helemaal geen groot
geloof. Ik herken me eerder in het woord ‘kleingelovige’ of in de man die zijn maanzieke zoon bij Jezus had gebracht en die
op de opmerking van Jezus dat alles mogelijk is, antwoordde: “Ik geloof; kom mijn ongeloof te hulp”. 
   
En toch zegt Petrus het heel duidelijk: Uw geloof is van groter waarde dan die van goud. (1 Petr. 1:7). Hij zegt dat niet tegen
voorbeeldige gelovigen, want hij roept hen op niet toe te geven aan de begeerten van vroeger, aan zelfzuchtige verlangens,
en zich te ontdoen van alles wat slechts is. Het waren dus bepaald geen volmaakte gelovigen.
    
En toch noemt hij hun geloof waardevoller dan goud. Is geloof wel in waarde uit te drukken? Misschien kent u wel de
termen voor allerlei soorten geloof: bijgeloof, tijdgeloof, historisch geloof, wondergeloof, en misschien nog wel meer, en
daarnaast dan het echte, het waar zaligmakend geloof. Het zijn echt gereformeerde termen . Jezus gebruikt die niet. Die
vraagt geloof, en in dat geloof Hem te volgen, en al had je maar een geloof zo klein als een mosterdzaadje, dan kon je bergen
verzetten.  
     
Maar deze, onvolmaakte gelovigen, mogen wel beseffen dat ze zijn vrijgekocht met iets wat waardevoller is dan goud –
Petrus noemt dat maar vergankelijk spul –namelijk met het kostbaar bloed. En Jezus gaf Zijn bloed, Zijn leven, omdat Hij
geloofde dat Hij slechts op die manier rechtvaardigheid voor Zijn volk kon bereiken. 0nze rechtvaardigheid is dus uit het
geloof van Christus. En als je dan ook nog beseft dat het geloof een gave is van God, begin ik een beetje te begrijpen dat het
geloof waardevoller is dan goud.
    
Is het mogelijk dat in elkaar te zien? Wat zijn we met elkaar ontzettend rijk.  

door Bram van den Berg 
UW GELOOF IS  GOUD WAARD

Voorganger van de maand

LAAT JE  HART SPREKEN

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen
Die 't heden kent, de toekomst overziet
Laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen
En 't werk der eeuwen dat zijn Geest omspant
Volvoert Zijn hand

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast
Blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
En d'adem zijner lippen overmant
De tegenstand

De heil'ge Geest die haar de toekomst spelt
Doet aan Gods kerk Zijn heilsgeheimen weten
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt
Heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land
Als Gods gezant

https://www.youtube.com/watch?v=D-_7ARIX4Xw

''God is getrouw, zijn plannen falen niet.''

https://www.youtube.com/watch?v=SyMDEgp2C0o

https://www.youtube.com/watch?v=D-_7ARIX4Xw
https://www.youtube.com/watch?v=SyMDEgp2C0o
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          BIJBELSE SPREEKWOORDEN 

HET IS EEN RIB UIT JE LIJF.
Als je veel moet betalen boven je begroting, is het een rib uit je lijf. Een ingrijpende uitgave dus. Die uitdrukking is
afkomstig uit het verhaal van de schepping van de eerste mensen. Het boek Genesis vertelt dat Eva werd geschapen

uit een rib van Adam.
 

Toen deed de Here God, een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij één van zijn ribben en sloot
haar plaats toe met vlees. En de Here bouwde de rib die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw en Hij bracht

haar tot de mens.
 

Genesis 2: 21, 22
 
  INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

PUZZELHOEK

WAT IS  HET ANTWOORD OP DEZE REBUS:

HET ANTWOORD OP DE REBUS VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF WAS:   
WANT IN DE HOOP ZIJN WIJ  ZALIG GEWORDEN


