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Een goed voornemen!
Prediker 11 vers 1: “Werp je brood uit over het water,
want je vindt het later weer terug.”
Graan is zowel brood als zaad! De regentijd breekt
aan. Na de lange droge zomer komt er eindelijk weer
water op het land (najaar). De boer staat voor de
keus.
Zal hij het graan bewaren om er zeker van te zijn dat
hij in de naderende winter genoeg te eten heeft? Of
zal hij het graan zaaien op het land, zodat hij in het
voorjaar wat te oogsten heeft? Zodat het vrucht kan
gaan dragen. Een geloofskeuze!
Alles zelf in de hand houden of het uitstrooien in
vertrouwen op de zegen van God?
Prediker 11 vers 1 tot en met 6 daagt ons uit
om te zaaien. Laat je niet weerhouden door de
omstandigheden. Als je daar de hele tijd op moet
letten, komt er nooit iets van het werk terecht. Doe
gewoon je werk, zaaien en straks oogsten. God zal
het werk zegenen! We kunnen niet narekenen hoe
maar Hij zal het werk zegenen! Het is een mysterie
hoe God te werk gaat, net als de wind en het wonder
van nieuw leven, maar God gaat te werk! Dat je niet
precies weet hoe God te werk gaat, is geen excuus
om zelf niets te doen. Laat je niet weerhouden
door de omstandigheden, want die kunnen zomaar
veranderen. Zaai ook niet alles op één plek, maar
verdeel het.
Zaai! Daar sluit de Prediker ook mee af in vers 6 .
“Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet
rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de
andere, of elke keer ontkiemen zal.” (NBV)

Wat een prachtige laatste zin. De mogelijkheid dat
alles zal mislukken wordt niet genoemd!
Lees het maar na! We weten niet hoe God zal
zegenen, maar wel dàt Hij zal zegenen.
Daar is de Prediker, een wijsheidsleraar uit het Oude
Testament, van overtuigd.
In het Nieuwe Testament komen we ook een
wijsheidsleraar tegen. Zijn naam is Jezus.
Hij spreekt over het woord van God als over graan.
Hij geeft al Zijn volgelingen de opdracht om dit graan
te zaaien. Ook hier geldt dat het graan zowel voedsel
is als zaad.
Het vraagt een geloofskeuze om het voedsel dat
we ontvangen hebben, als zaad uit te delen in onze
omgeving. Het is goed om op verschillende manieren
en op diverse plaatsen te werk te gaan.
Dat kan bijvoorbeeld bij Open Arms, maar ook op tal
van andere plekken en manieren.
We weten niet wanneer en hoe God zijn zegen zal
geven, maar de mogelijkheid dat alles voor niets zal
zijn, is uitgesloten. God zal zijn zegen geven!
“Wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd
volledig in voor het werk van de Heer, in het besef
dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs
zijn ( I Korintiërs 15 vers 58).
Het Lage Land zoekt….
Het kernteam van Het Lage Land zoekt… komt elke
twee weken bij elkaar. Het is een groep mensen die
nauw betrokken is bij het Palet en het Bijbelcafé. We
nemen de tijd om uitgebreid te bidden voor mensen
en situaties in het Palet. Daarna nemen we tijd om
door te praten; over het Bijbelcafé, over een bepaald
onderwerp en bespreken we een hoofdstuk uit ‘Een
cultuur van discipelschap’ van Mike Breen. Het boek
gaat over het ‘bouwen aan een missionaire beweging
door discipelschap in de stijl van Jezus’.
Het is mooi om te zien, hoe -naast alle (groeiende)
activiteiten binnen Open Armsde meer
geloofsgerichte activiteiten ook op een natuurlijke
manier groeien. Samen met het bestuur hebben we
nagedacht over hoe we deze groei vorm geven.
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Bijbelcafé
We zijn dankbaar om groei te zien bij het Bijbelcafé.
In één jaar tijd is de vaste groep bezoekers gegroeid
tot ongeveer 20-25 mensen. Verschillende mensen
kwamen één keer kijken en gingen nooit meer weg.
Het Bijbelcafé is op zaterdag, twee keer per maand,
van 17.00 uur – 19.00 uur, in het Palet. Vanaf 16.30
uur druppelen de bezoekers binnen en drinken we
koffie (met wat lekkers) met elkaar. Omdat we elkaar
steeds beter leren kennen, wordt er op een fijne
manier met elkaar meegeleefd. Rond kwart over
vijf starten we met het ‘Bijbel-deel’. We lezen uit
het Bijbelboek Lukas; elke keer een stukje verder. Er
is altijd een stukje Bijbeluitleg en tijd voor gesprek
met elkaar. We zingen enkele liederen of luisteren/
kijken een filmpje op de beamer. Aan het einde is
er tijd voor gebed. We schrijven de gebedspunten
op, maar mensen kunnen ook hun gebedspunten in
een doosje doen. Deze gebedspunten worden later
gedeeld met een gebedsgroep, zodat we er met
elkaar voor kunnen bidden.
Na het ‘Bijbel-deel’, volgt het ‘Café-deel’… het is
tenslotte een Bijbelcafé! De eerste zaterdag van de
maand kookt iemand van het team voor de groep.
De tweede zaterdag van de maand is het ‘meebreng-dag’. Veel bezoekers nemen iets mee, zoals
stokbrood, salade, soep, stamppot, knakworst of iets
dergelijks. Wij zorgen voor soep. Er is bijna altijd een
overvloed aan lekkers. Na de maaltijd is er nog een
toetje en koffie of thee.
Groei maakt dankbaar
Het is prachtig om te zien, hoe mensen (en wij zelf
niet minder) leren om elke dag met Jezus te leven en
meer over Hem te leren.
Op 16 december vierden we het kerstfeest op het
Bijbelcafé. We zongen oude en nieuwe kerstliederen
en luisterden naar een prachtig kerstverhaal. Het
was ècht een feest!

Groei maakt kwetsbaar
Om alle mensen op het Bijbelcafé aandacht te
geven, hebben we een groter team nodig. Naast
gastvrouwen en -mannen, zijn er ook mensen nodig
voor de koffie en thee, het koken en de vaat. We
zijn dringend op zoek naar nieuwe teamleden. Kom
gerust eens kijken of het wat voor je is.
Groei vraagt hulpverlening en pastoraat
In het Palet ontvangen we veel mensen met een
‘rugzak van het leven’. Verdrietige ervaringen of
andere problemen, waarbij ze hulp of een luisterend
oor nodig hebben. Dit wordt op veel verschillende
manieren geboden. Binnen het Bijbelcafé leven
ook pastorale vragen: Hoe leer ik God kennen? Hoe
kan ik Hem beter leren kennen? Kan ik altijd bij
hem terecht? Hoe moet ik bidden? We proberen
dit zo goed mogelijk te begeleiden, maar dit vraagt
tijd en deskundigheid. Sommige bezoekers van het
Bijbelcafé bezoeken een eigen kerkelijke gemeente,
waar ze pastorale zorg ontvangen.
Palet kring
Op vrijdagmiddag is er de Palet Bijbelkring. Op de
kring is er onder andere ruimte en tijd om dieper
door te praten over een Bijbelgedeelte of een thema.
Er komen tussen de vijf en tien kringleden. Vaak
hebben we iets voorbereid, maar gaat het gesprek
een hele andere kant op. En dat is prima! We
hebben veel om over te praten; bijvoorbeeld over :
‘Bestaat de hemel?’, ‘Wat is de rol van de duivel?’,
‘Waarom staan er zoveel gruwelijke verhalen in het
Oude Testament?’ enz. We luisteren naar wat de
Bijbel zegt, en luisteren naar elkaar. We leren veel
van elkaar. De sfeer is goed.
			

Jans en Henk den Breejen
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