Editoriaal

In Jesaja 58:8-9 zegt God het volgende tegen zijn volk:
Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en
uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u
uit gaan, de heerlijkheid des Heren zal uw
achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal
de Here antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij
zeggen: Hier ben Ik.
Een beetje verder zegt Hij ook tot hen: dan zal in
de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid
zal zijn als de middag. En de Here zal u
voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen
en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn
als een besproeide hof en als een bron, waarvan
het water niet teleurstelt. En de uwen zullen de
overoude
puinhopen
herbouwen,
de
grondvesten van vorige geslachten zult gij
herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van
bressen, Herbouwer van straten. (Jesaja 58:11-12)
En nog is het niet gedaan met Gods beloften:
dan zult gij u verlustigen in de Here en Ik zal u
doen rijden over de hoogten der aarde en u doen
genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de
mond des Heren heeft het gesproken. (Jesaja
58:14)

Als God dit zegt dan is het ook zo, en het mooie
is dat deze, en nog zoveel meer beloften, voor
allen zijn die Hem lief hebben en volgens zijn
geboden leven. Maar wie kan Zijn geboden
bewaren? Uit onszelf is dit onmogelijk, allé, ik kan
het toch niet. Maar gelukkig! Hij heeft ons Zijn
helper, de Heilige Geest, gestuurd om ons de weg
te wijzen. Ook om ons te overtuigen van onze
zonden opdat we die belijden zouden (1 Joh1:9)
en vergeving ontvangen zodat niks in de weg
staat om door Hem gezegend te worden en dat
ons gebed verhoord mag worden. Jesaja 59:2,
Psalm66:18 en speciaal voor de mannen 1Petrus
3:7. We worden opgeroepen om heilig te zijn in al
onze wandel. (1 Petrus 1:15) Geliefden, we leven
in een wereld vol van verleidingen tot zonde en
iedereen gaat door beproevingen, maar weet dat
Jezus de wereld heeft overwonnen en als wij in
Hem blijven zijn ook wij meer dan overwinnaars. (
Rom 8:37, Ef. 6:11) Als wij zo wandelen mogen wij
de beloften ontvangen waar we mee begonnen
zijn, en zullen we een bron zijn van levend water,
een licht in de duisternis, vredestichters en zullen
we ons verheugen in de Here. De Here zegen
jullie allen en wees een zegen voor anderen.
Kris D’hooge, Evergem
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Zeg! Ken jij: Rika Geraert ?

Geestelijke gezondheid

Wie ben jij?
Vrouw van Kris, moeder van 3 knappe zonen, oma van 4 kleinkinderen, en aanstaande oma
van nog een kleintje. Kind van God, een koningskind die door de Vader zelf bemind wordt,
huishoudmanager.

Tips & Tricks

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Het huishouden, kleinkinderen opvangen. Pastoraal werk en ook mijn man ondersteunen in
zijn taak als oudste.
Jij doet kinderwerk? Hoe ben je daartoe gekomen?
Ja, ook de Benjamins en de Gideons. Toen ik zo een tweetal jaren in de gemeente was,
werd ik gevraagd om mee te helpen in de crèche. Zo is dat gegroeid en nu doe ik reeds
lange tijd kinderwerk (zondagsschool).

ONLINE

Laatst las ik ergens het volgende:

Dirk en Els

1. Doe elke dag iets goeds voor je lichaam
2. Doe elke dag iets goeds voor je brein
3. Doe elke dag iets goeds voor je geest
4. Bovenal sta elke dag met je beide voeten
op de grond en hef je hoofd op en kijk omhoog.

09/369 79 43

Dat sprak me aan. Goede raad.
En nog bijbels te verantwoorden ook!

Dion en Hilde

GENT
09/227 63 78

Wat doe jij daar?
Zaadjes zaaien, de kinderen leren wie Jezus is, en ook zelf de liefde van Jezus tonen.

1. De Bijbel zegt ons dat ons lichaam de tempel is van Gods Geest.

Hoe bereid jij dat voor?
Doorheen de week de bijbelverhalen lezen, ervoor bidden en laten bezinken.
Krijg jij daar voldoening van?
Jazeker, als ik interactie krijg met de kinderen en het gevoel heb dat er iets van de verhalen
overgekomen is, dan ben ik heel blij.

Celgroepen

Dus dan willen we daar toch goed zorg voor dragen!
1 Kor 6:19: Gezond eten, blijven bewegen, voldoende rust...
Al moeten we het ook niet te ver drijven. In 1 Tim 4:8 zegt Paulus
dat onze focus op de godsvrucht moet liggen en niet op het
lichaam.

WONDELGEM
Michaël en Joël
0479/777 307

De combinatie van thuis en de gemeente, lukt dat?
Ja, dat lukt goed als ik mijn agenda goed beheer.
Doe jij nog andere taken in de gemeente?
Nu en dan de bidstond leiden, poetsen in het gebouw, pastorale bezoekjes, eens een
telefoontje doen en een kaartje opsturen ter bemoediging.

Oudsten

Wat zijn je wensen?
Mijn grootste wens is dat ieder kind dat naar de kinderclub gegaan is en nog zal gaan zelf
beslist om Jezus te volgen en zo ook een koningskind worden van onze Vader.
Bedankt Rika!

Christine Claus, Wetteren

2. Ons brein goed verzorgen kan op vele manieren. Je kan je bijbel

gebruiken bij het trainen van je brein. Lees je Bijbel, maar lees hem
niet automatisch zonder er veel bij na te denken. Sta stil bij wat je
leest. Zoek eens iets op. Vroeger deden we dat met een
concordantie en andere dikke boeken nu hebben we Google
(haha).Maak er eens een kleine bijbelstudie van, leer een stukje van
buiten of lees er een interessant boek naast.Jouw Bijbel, jouw bron
van kennis en wijsheid .

Kris D'Hooge
09/236 35 08

3. Elke dag iets goeds voor je geest.Wel dat is duidelĳk denk ik.
Houd je relatie met de Heer Jezus levendig. Neem tĳd voor gebed
en aanbidding. Zoek Hem, vraag, luister, lach, huil, ... ontmoet
Hem. In Hem vind je eeuwig leven.

Dirk Lataire

Gebedsketting
Rika D’Hooge

0494/341 918

0474/460 937

4.

Met je beide voeten op de grond: Zie de werkelĳkheid in de
ogen, stop je niet weg, wees nuchter. Een geestvervulde christen
vertrouwt ten volle op de Heer, maar staat ook helemaal in deze
wereld en wordt opgeroepen nuchter te zĳn. Zoek maar eens op: 1
Petrus 1:13-16;1 Petrus 5:8;1 Petrus4:9.

Bob van Pol
0499/702 940

09/236 35 08
elim.gent.gebedsketting
@gmail.com

Hef je hoofd op en kĳk omhoog: kom los van wat je bezorgd, bang, moe, kwaad,
verdrietig...maakt. Kĳk omhoog naar daar waar je hulp vandaan komt. Hef je hoofd op en
strek je uit naar Jezus. Ontvang Zĳn liefde, hulp, kracht en troost.En leef je nu net in een
heel mooie gezegende periode? Doe het dan ook. Hef je hoofd op, kĳk omhoog en prĳs
Hem, dank Hem met geheven handen. En heb Hem lief want Hĳ is de Weg, de Waarheid
en het Leven.

Diaken
Albert Geens
0499/389 120

Ik wens jullie een goede, een uitstekende geestelĳke gezondheid!
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Hilde Lemaitre, Mariakerke
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