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Verandering,
Verandering, verwondering
verwondering
Jezu s zegt in Mattheü s 16:24: Wie Mij w il volgen, m oet zichzelf

Jesaja 55:6-9
55 9

verloochenen. Dat ddit
it vaak gep
gepaard
aard gaat m
met
et een strijd op zow
zowel
el
geestelijk als em
emotioneel
otioneel gebied
gebied,, zien w e m et regelm aat teru g.
g Het
verlangen is er om God te w
willen
illen volgen,
volgen , m aar het om zetten van de
theorie van Gods
God s Woord naar ppraktisch
raktisch hand
handelen
elen in het ddagelijks
agelijks
leven,
leven kan een zw
zware
are w
weg
eg zijn. Dat gaat nam elijk tegen je gevoel in.
In Jesaja 55:88-9, zie ddee kolom hiernaast,
hiernaast, staat d at God s ged achten en
w egen

and ers

zijn

d an

onze

Menselijke

ged achten

waarheden

m ensen beslu iten
it en om God s w eg te

veranderen in

gaan, zien w e d aar een rijke zegen

Gods waarheid

en

w egen.
egen

Wanneer

uit voortkomen.
Dan zie je m enselijke waarheden

6 Zoek de HEERE
terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan
terwijl Hij nabij is.
7 Laat de goddeloze
zijn weg verlaten,
de man van ongerechtigheid
zijn gedachten.
Laat hij zich bekeren tot de
HEERE, dan zal Hij Zich

veranderen
verand
eren in God
Godss w
waarheid.
aarheid . Deze verand
verandering
ering in zow
zowel
el het

over hem ontfermen,

denken
d
enken als hand
handelen
elen brengt zegen in gezinnen en relaties (Rom
(Rom..

tot onze God,

12:2). Verw
wondering
w
ond ering is het w
woord
oord d at hierbij
bij past.
p ast. Verw ond ering

want Hij vergeeft veelvuldig.

over God
Godss zegen w
wanneer
anneer d e keuze
keu ze w ord t gem aakt voor God s plan,
p lan,
Godss ged
God
gedachten
achten en God
Godss w
waarheid
aarheid (Jes. 55:8--9). God volgen vraagt

8 Want Mijn gedachten zijn

om toewijding:
toew ijd ing: er is een langere period
p eriod e voor nod ig om het nieuw
nieu w

niet uw gedachten,

geleerde
geleerd e patroon
p atroon uuit
it te breid
breiden
en en vol te hou d en. Maar w at rust
ru st er

en uw wegen zijn

ddan
an een zegen op ddeze
eze toew
toewijding:
ijd ing: nieu
nieuwe
w e kansen
kans en,, p ositieve

niet Mijn wegen,

verandering en overwinningen!

spreekt de HEERE.
9 Want zoals de hemel

H et is een zegen om God s w erk van d ichtbij te m ogen m eem aken en
wee w
w
willen
illen ddoorgaan
oorgaan om m
mensen
ensen aan te m
moedigen
oed igen God te volgen,
volgen , hen
te troosten en ze met Gods
Woord te ondersteunen.
Hartelijk dank voor u w
gebed en steun hierbij!
Met vriendelijke groet,
Gerrit & Gerrie

hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen
hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten
dan uw gedachten.

Gedicht van Shailaja BrakertBrakert-Hessink
Hessink
Uit de gedichtenbundel:
gedichtenbundel: Va n het d onker na a r het lic ht
Is het te laat?
Is het te laat om nog terug te gaan,
off laten ze je nu in de steek,
laten
aten ze je er alleen
alleen voor staan
Is het te laat?
Is het te laat om , om vergeving te vragen
om
m je zonden op te biechten,
off laten ze nu alles bij je dragen.
Is het te laat?
Is het te laat om uit je eigen isolement te komen,
of stoot d e om geving je af
kan dat alleen nog maar in je dromen.
Is het te laat?
Is het te laat om je gevoelens te tonen,
om weer te lachen en te huilen met elkaar,
of kan dat gevoel niet meer in je wonen.
Is het te laat?!...
Zie Matteüs 11:28 waar Jezus zegt:
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven;

Bidden en danken
Psalm 5:4:
5:4
´s Morgens hoort U mijn stem, HEERE;
s morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.
Wilt u met ons danken voor:
De geweldige mogelijkheden en zegen die God ons geeft.
geeft
De inzet van de vrijwilligers.
vrijwilligers
De kracht van het Woord en de leiding van de Heilige Geest
Geest.
Wilt u met ons bidden voor:
Het bestuur en de raadgevers.
raadgevers
Wijsheid en inzicht om God s w il en Woord te plaatsen
boven
oven menselijke wijsheid en emoties.
emoties
Stabiliteit, liefde en vernieuwing in huwelijken en gezinnen
gezinnen.
Moed voor cliënten
cliënten om radicale keuzes te maken als dat
nodig is.
is
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Psalm 36:10,
36:10 Want
nt bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht.

