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De Kerstdagen, waarin wij de komst van Jezus Christus als onze
Verlosser, herdacht hebben ligt alweer een paar weken achter ons. 2022 is
afgesloten en 2023 zijn we ingegaan. Ingetogen, met gemengde gevoelens
of heel uitbundig en feestvierend. Elkaar begroeten met het beste voor
2023  of een gezegend nieuwjaar, geluk of alle goeds. Zeg het maar. Niet
zo heel lang geleden begroetten wij elkaar met de jaarwisseling met Veel
Heil en Zegen. 

Zelf heb ik dat ook meegekregen van mijn ouders om mensen zo te
begroeten. Eerlijk gezegd over de werkelijke betekenis van deze woorden
heb ik toen niet vaak nagedacht. In het algemeen vond ik het mogelijk iets
te Christelijk of ouderwets om zo te begroeten. De laatste jaren heeft deze
begroeting voor mij een grotere betekenis gekregen. En niet alleen met de
jaarwisseling maar zeker ook op Kerstavond. Ik kwam de volgende uitleg
tegen over heil en zegen n.a.v. Mar 10:23 – 26 en Num. 6: 22-27 Het
woord Heil betekent ‘behouden worden’. Dankzij Gods genadig ingrijpen
leven in de volle zin van het woord. Door de geboorte van Jezus Christus
is dat door God voor iedereen mogelijk gemaakt. Het eeuwige licht
waarop wij mogen vertrouwen. 

..  en Zegen. Het woord zegen heeft verschillende associaties in ons
taalgebruik. Na afloop van de bijeenkomsten ontvangen wij allen van de
voorganger de Zegen van God. Gods bemoediging (zegen) om door te
gaan. Vol te houden. God laat, ook júist dan, weten dat Hij altijd bij ons
is. De zegen ontvangen wij vanuit de liefde van God en wij mogen die
zegen doorgeven aan een ieder. Elke dag, waar ook ter wereld. 

Ik wens u allen Veel Heil en Zegen!

HET EEUWIGE
LICHT

BIJEENKOMSTEN
AGENDA
- 22 januari Jelle Borger
- 28 januari themamiddag 
   “verbonden zijn”
- 12 februari Hans Frinsel
- 26 februari Rogier van Splunter

door Jan Dijkman 
Vanuit het bestuur en organisatie 



Dit zijn de mensen van wie Jezus zo houdt! Mensen aan de rand, de onderkant. Mensen van de straat. De onbegrepenen. Zij
die volledig hun eigen gang gaan. De niet-kleurigen, de weglopers, de ontduikers van formaliteiten. De analfabeten van de
belastingregels. Zij die de maatschappij maar niet lijken te begrijpen, maar zo’n groot en puur hart hebben. Zij die zoveel te
geven hebben, maar zo weinig gezien worden. De mensen in armoede, mensen die al jaren worstelen met een verslaving.
Mensen met zoveel verdriet in hun ogen, onverwerkte pijn. De mensen met vieze baarden en schamele bezittingen, gedoe
met drugsnaalden. Vrouwen uit wie alle hoop geslagen is. De mislukkingen, de losers.

En ook dit zijn de mensen van wie Jezus houdt! De keurige rakkers, de trouwe gereformeerden, de bekeerde baptisten. Zij
die hun leven op orde hebben, de gearriveerden. De oudste zonen en dochters die het gemaakt hebben. Succesvol zijn. De
mensen die denken dat problemen vanzelf wel weggaan als je er maar niet over praat. De mensen van de schone schijn. De
buitenkantjes die voor in de kerk zitten en vooral willen laten zien dat het goed met ze gaat. Stel je voor dat iemand meer
weet. Dit zijn de mensen van wie Jezus zo overstelpend veel houdt.

Wie we ook zijn en wat ons verleden ook is: voor Hem is het niet te groot, te vies of te vulgair. Hij zoekt ons op, knielt bij
ons neer. Hij is bij ons. In onze ellende, in onze verslaving, in ons succes. Hij tilt ons op boven onszelf en onze situatie en
kijkt ons aan met Zijn vriendelijke ogen. We zijn Zijn liefde, we stamelen en weten niet wat we moeten zeggen. Hoeft ook
niet. Hij wiegt ons zachtjes in Zijn armen en fluistert teder: ’Hou vol, lieveling, ik maak alles nieuw’.

Ronald Koops is verhalenverteller bij THDV

DE ONDERKANT

Gelezen ...

LAAT JE  HART SPREKEN

Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 

Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit 

'Lichtstad met uw paarlen poorten'

 INGEZONDEN DOOR BERT DE GUNST 

Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdesstem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 

Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit

https://www.youtube.com/watch?v=GALtv-eJ82o 

https://www.youtube.com/watch?v=GALtv-eJ82o
https://www.youtube.com/watch?v=GALtv-eJ82o


          BIJBELSE SPREEKWOORDEN 

Prediker
Het Bijbelboek Prediker geeft lessen in levenskunst.

De bekendste uitspraak is: ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. 
Dat betekent: alles is zinloos.

Je kunt zeggen; zonder God is alles zinloos.
Er is niets nieuws onder de zon betekent: het is altijd hetzelfde liedje, alles komt op hetzelfde neer. 

Of: alles herhaalt zich.
 

Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van
horen. Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon.

Prediker 1:8,9
 
 
 
 
 
 

 INGEZONDEN DOOR GERLIEN KAEMINGK 

Heeft u iets dat gedeeld mag worden met de gemeente, lief of leed, dan kunt u dat doorgeven aan de redactie met
eventueel uw adres. Wilt u iemand een hart onder de riem steken dan kunt u een kaartje sturen. Wij plaatsen
alleen wat door u aangeleverd wordt i.v.m. de AVG. De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken
eventueel in te korten i.v.m. de ruimte op de nieuwsbrief. 

Een kleingebaar is omzien naar elkaar.  

Bert de Gunst 
is dankbaar dat hij op 14 januari 90 jaar mocht worden

Akke en Symen van der Meulen
zijn dankbaar dat ze 50 gezegende huwelijksjaren mochten vieren.

Kristel enIvo Grotenhuis
hebben een zware periode achter de rug. Kristel heeft ondanks de griep toch de chemokuren moeten doen.Nu 3x
per maand een chemokuur en 1x per 2 maanden een CT-scan. 
Gebed wordt op prijs gesteld.  

 

LIEF & LEED

Op zaterdagmiddag 28 januari organiseren we weer een themamiddag, nu met het thema “verbonden zijn’’. We
starten de middag om 14:30 uur en eindigen rond 17:00 uur. Er zijn zowel creatieve als sportieve activiteiten om
elkaar op een andere manier te leren kennen, waardoor we ons meer verbonden voelen met elkaar. We sluiten de
middag af met een kopje soep met broodjes. We hopen op een grote opkomst. 

Graag van te voren aanmelden via het aanmeldingsformulier op 22 januari dat bij de Schakel ligt en/of
aanmelden via ons emailadres.

THEMAMIDDAG 'VERBONDEN ZIJN'



Secretariaat: deschakel2017@hotmail.com

  stichtingchristengemeente.deschakel

www.stichtingdeschakel.com

NL 87 RABO 0322 1400 48

PUZZELHOEK
HET ANTWOORD OP DE WOORDZOEKER VAN DE VORIGE NIEUWSBRIEF WAS:  
U IS  GEBOREN DE HEILAND,  JEZUS CHRISTUS 


