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Allereerst wil ik graag de mensen nog eens
bedanken die tijdens de getuigenisdienst
verteld hebben wat God voor hen heeft
gedaan. Het deed mij deugd te horen hoe
God rust, genezing en bescherming geeft
aan zij die Hem erom vragen, ja, zelfs hun
honger stillen. :) Ik wou dat er elke (zon)dag
getuigenissen waren van mensen die iets
hebben meegemaakt met die Almachtige
schepper i.p.v. steeds met de covid-cijfers
van vandaag geconfronteerd te worden.
Misschien raar om te zeggen, maar de
pandemie legt nog meer de vinger op de
wond van de mens in zijn wandel zonder God.
Hopeloosheid, gebrokenheid, eenzaamheid,
pijn, agressie en dood zullen alleen maar
toenemen en in dit alles is er maar één
uitkomst. Een uitkomst waarvan de kinderen
Gods kunnen vertellen over hun Verlosser,
Beschermer, Heelmeester, Vredevorst en
Koning; Jezus Christus. Wat een rijkdom ligt
er in het volgen van Jezus, geen materiële
rijkdom zoals de wereld die opdringt maar
alleen al het geborgen zijn in de handen van
de Almachtige schepper van hemel en aarde
die over Zijn kinderen waakt. Zijn ogen gaan
over de gehele aarde om krachtig bij te staan

wier hart volkomen naar Hem uitgaat. (2
Kronieken 16:9) 2020 was een bewogen jaar
maar ik denk dat 2021 even bewogen zal
worden. Een grote oogst is op komst waarin
vele mensen radeloos, angstig en zoekende
zullen zijn naar een houvast. De vraag die
erop zal volgen is: zijn er genoeg arbeiders.
Jezus heeft ons geleerd erom te bidden
(Mattheüs 9:38) maar laat ons niet vergeten
dat elk kind Gods geroepen is om Hem te
belijden voor onze medemens(Lucas 12:8),
wij zijn ambassadeurs van een Hemels
Koninkrijk en Hij heeft ieder één of meerdere
talenten gegeven. Laten we deze niet in de
grond wegstoppen maar ten dienste stellen
van Hem die ons roept en Hij zal ons geven
wijsheid (Jak 1:5), nieuwe kracht (Fil 4:13),
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid,
goedheid,
trouw,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Gal
5:22) Het is nog steeds dag en God is
zoekende naar de verloren zonen en
dochters rondom ons heen, aardse broers of
zussen, buren, collega’s, vrienden of
kennissen. Zijn oog is op hen maar Hij wil jou
gebruiken. Gods zegen op je wandel met
Hem.
Kris D’Hooge
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Oudsten

Bob van Pol
0499/702 940

Kris D'Hooge
09/236 35 08

Albert Geens

0499/389 120
Dirk Lataire

0494/341 918

Soms heb je zo een klein verlangen, een
stille wens.
Soms moet je heel lang wachten op de
vervulling van die wens.
Soms komt ze zelfs helemaal nooit uit.
Misschien vergeet je te bidden voor dat
verlangen.
Of je besluit er niet voor te bidden omdat
het om iets materieels gaat, iets "klein" dat
in het licht van het Grote Plan totaal
onbelangrijk is.
En dan ineens op een mooie dag valt het
zomaar in je schoot, out of the blue of in
mooi nederlands: het komt uit de hemel
gevallen. En wij nemen dat dan letterlijk,
een kadootje uit de hemel, want wij hebben
een hemelse Vader die ons door en door
kent.
Onze gedachten, onze gevoelens onze
plannen maar ook onze kleine verlangens.
En Hij houdt ervan om ons te verrassen in
het grote maar ook in het kleine.
Hij voorziet.
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Dankjewel Heer we zullen er volop van
genieten en onze gulle Gever niet vergeten.

Gebedsketting

Hilde Lemaitre

Rika D’Hooge
0474/460 937
09/236 35 08

U zult Mij vinden als u
Mij zoekt en het oprecht
van Mij verwacht.

elim.gent.gebedsketting

Jeremiah 29:13

@gmail.com
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Mop van de maand
Waarom werd de werkzoekende
enthousiast toen hĳ de bĳbel las?

Celgroepen
WETTEREN

Hĳ vond een “Job”.

Dirk en Els

Muhammad adhD

Tikfout? Is het niet ADHD? En zelfs dan…
Neen, ik heb je op het verkeerde been gezet.
Muhammad adh-Dhib zal u ongetwijfeld
bekend in de oren klinken (hm).

Hij was een jonge bedoeïen op zoek naar een
verdwaald geitje uit zijn kudde. Een opening
in een klif trok zijn aandacht en hij kreeg het
idee (of zou er iets anders aan het werk
geweest zijn ;-) ) er een steen in te gooien.
Gevolg: het geluid van brekend aardewerk.
Dit alles gebeurde in 1947 op 12 km van
Jericho, ten westen van de Dode Zee. En als
ik er nog bij zeg dat hij op zoek ging, en op de
bodem van de grot kruiken vond met lederen
boekrollen, dan weten jullie hoe belangrijk
zijn vondst was.

09/369 79 43

woordelijk- overeen met de teksten uit de 9de
eeuw.
Een weetje over de Masoretische versie van
het OT. In de middeleeuwen wist niet
iedereen meer hoe een Hebreeuwse tekst te
lezen. Het Hebreeuws werd oorspronkelijk
met alleen medeklinkers geschreven, dus
werd de vraag gesteld hoe een woord te
lezen. Stel je voor dat er “gnd” staat, moet je
dan “gaande” lezen of zou het “genade” zijn?
Welnu,
de
Masoreten
(Joodse
schriftgeleerden uit de middeleeuwen)
hebben klinkers toegevoegd zodat de tekst
voor iedereen leesbaar werd. En dit waren de
oudst bewaarde teksten van het OT. Wat
blijkt nu? De teksten op de Dode-Zeerollen -

GENT

Dion en Hilde
09/227 63 78

SLEIDINGE

Marc en Cécile
09/343 86 76

WONDELGEM
Michaël en Joël
0479/777 307

Tot 1947 dateerden de oudst bekende
handschriften van het Oude Testament uit de
jaren 800. Er circuleerden meerdere versies,
maar hoewel er op het eerste zicht
verschillen waren bleef de essentie van de
Bijbeltekst behouden. Men stelde zich wel de
vraag hoe waarheidsgetrouw de teksten van
het OT de periode van het begin van onze
jaartelling tot de jaren 800 hadden
overleefd. En hier brachten
de
Dode-Zeerollen
duidelijkheid:
de
teksten op de rollen die
bijna 1000 jaar ouder
waren dan de tot dan
gekende teksten,
stemden -soms

die dus 1.000 jaar ouder zijn- zijn nagenoeg
dezelfde gebleven. De Masoreten hebben
puik werk geleverd en vooral is “Zijn Woord”
waarheid!
Dirk Reunes

55 SENIOREN
Luc

0473/181 767
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Wil je op de hoogte blĳven van onze livestream, mail naar: elim.gent@gmail.com
of bel even naar de leiding.

Gebedstip
Bid voor onze gemeente
Elim.

Regionale bidstond
Gent NOORD
Achiel De Neve
Appensvoordestraat 53a
9920 Lovendegem
0486/588 121

Gent ZUID
Naomi VDS
Boomgaardstraat 5
9090 Melle
0486/244 447
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Christelijke Gemeenschap ELIM

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2, 9000 Gent
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