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NIEUWSBRIEF
“Terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat vóór is,
jaag ik in de richting van het doel naar de prijs van de hemelse
roeping van God in Christus Jezus”
					
Filippenzen 3:14
Lieve vrienden,
vergeten wat achter je ligt is niet altijd even makkelijk. Vanaf het moment dat je
de wedloop begonnen bent, heb je heel wat fouten gemaakt. Je hebt mensen
gekwetst en misschien wel beschadigd. Je bent niet altijd trouw geweest. Je bent
te kort geschoten in toewijding of cynisch geworden. Allemaal nare dingen.
Naast deze nederlagen heb je gelukkig ook overwinningen behaald. Je bent
gegroeid in geloof. Je bent tot zegen geweest voor anderen. Er zijn mensen tot
geloof gekomen en je hebt medegelovigen mogen dienen. De Heer heeft je
gezegend met geestelijke en materiële gaven en misschien wel met een goede
gezondheid. Allemaal mooie dingen.
De nederlagen kunnen je verlammen en de overwinningen kunnen je trots
maken. Daarom is het maar het beste om je te richten op de prijs die te behalen
is: een onbelemmerde omgang met de Heer in volmaaktheid en ongestoorde
rust. Niet dat we dat al verkregen hebben of al volmaakt zijn, maar we jagen
ernaar!
Vergeten wat achter je ligt betekent overigens niet dat je je zegeningen niet
mag tellen. Psalm 103 zegt immers: ‘En vergeet niet één van zijn weldaden’. En
daarna worden heel wat weldaden genoemd. Maar in een wedloop moet je
zijn als Dafne Schippers: je strekt je uit naar wat voor je ligt, de finish. Of gaat
het in ons leven niet om de 100 meter, maar meer om een marathonloop of
een hindernisloop? Voor het laatste is volharding en een goede verdeling van
krachten nodig.
Hoe het ook zij, we zijn in de renbaan. We zijn voor heel de wereld, zowel voor
engelen als mensen, een schouwspel geworden (1Ko4:9). Ja, we hebben een
grote wolk van getuigen rondom ons. Maar onze focus is op Jezus, de overste
leidsman en voltooier van het geloof. Hij kleurt ons leven in. Hij geeft geur,
smaak, licht en kracht aan ons doen en laten. De toekomst bepaalt ons heden.
Het hemelleven daalt neer in ons aards bestaan. De Heilige Geest is gekomen.
Hij woont in ons en geeft een voorsmaak van alles wat komt. Nu ten dele, maar
dan volmaakt.
Toen ik in Ethiopië was zei een christen mij het volgende: ‘you remember; we
celebrate’. Hij bedoelde daarmee dit: het westers georiënteerde christendom
denkt terug, wij – het oosters georiënteerde christendom - vieren (de
overwinning van Christus). Laat de glans en de uitstraling van de prijs - Christus
zelf - ons bestralen in het nieuwe jaar zoals lied 334 uit Opwekking zo mooi
zegt: Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven (…). Schijn in mij, schijn door mij!
Terugkijkend kunnen we God danken voor zijn hulp, genade, bewaring,
goedheid, liefde, barmhartigheid, trouw, voorziening, vrede en voor alles wat
Hij is.
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STRENGTH WEEKEND IN LAAG SOEREN
Van 8 tot en met 10 juli hebben we
meegewerkt
aan
een
‘Strength’
gezinsweekend in Laag Soeren. Het thema
was geloofsopvoeding. We genoten van de
voorbereiding, het onderlinge contact en de
uitstekende catering.

VAKANTIE
Nadat we 5 voorgaande jaren in Zweden
meegewerkt hadden op een christelijke
camping, besloten we dit jaar richting
het oosten te reizen. We kwamen terecht
op Landgut Engelsbach, een christelijk
vakantiepark midden in het Thüringenwoud
(www.landgutengelsbach.nl),
de
streek
van Luther. We hebben genoten van de
rust en de prachtige natuur, maar ook van
de contacten en diepgaande gesprekken
met talloze christenen uit Nederland.
Zondags bezochten we de vergadering in
Schmalkalden waar ik de gelovigen mocht
dienen met het Woord.
>>
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KOMPASAVONDEN
In Brunssum zijn de zgn. Kompasavonden weer begonnen met
als thema: De Bijbelse feesten met hun betekenis voor toen
en nu. De opkomst is redelijk, maar we hadden meer gasten
verwacht. Van januari tot en met april is het vervolg. We zijn
benieuwd! (te beluisteren via www.vergaderingbrunssum.nl
>media>kompasavonden)

ARDENNEN
Midden augustus ben ik twee dagen met m’n drie zoons in
de Ardennen geweest. We hebben naar elkaar geluisterd,
gewandeld, gegeten, gelachen en gepraat over allerlei
belangrijke thema’s als huwelijk, opvoeding, de relatie met de
Heer, de verschillen in karakter en bediening, het werk, enz.
Een aanrader!

ETHIOPIË
Van 11 tot en met 23 september was ik met mijn broer Wim weer
in Ethiopië. De reis begon met een conferentie, waarna we op
verschillende plaatsen diploma-uitreikingen verzorgden met
elke keer gelegenheid om het Woord te brengen. Er waren
indrukwekkende getuigenissen en mooie ontmoetingen. We
hebben weer veel gereisd en zijn gelukkig bewaard gebleven
in goede gezondheid.

TRAINING IN EVANGELISATIE
Ook over het thema ‘evangelisatie’ raak je nooit uitgeleerd.
Begin december verzorgde Alex van Nes, evangelist uit Genk
(B), een training in evangelisatie. Heel inspirerend! Leuk om
eens een andere aanpak te zien. Verschillende ideeën heb ik
inmiddels zelf gebruikt op de markten en in gesprekken met
mensen.
STRAATEVANGELISATIE
In december ben ik weer meerdere keren op straat geweest
om te evangeliseren. Juist met kerst staan mensen meer dan
anders open voor het evangelie. De vraag ‘Waarom vier je
kerst’ is een makkelijk bruggetje tot het evangelie. Ik heb altijd
wat folders en boekjes bij me, o.a. het evangelie van Lukas in
gewone taal. Soms zeggen mensen dat ze geen kerst vieren;
via de vraag ‘waarom niet?’ kom ik dan toch weer makkelijk
op de boodschap van de Bijbel. Zo werpen we het brood uit
op het water in de zekerheid dat we het na vele dagen zullen
vinden.
SEMINAR
Het seminar van mijn broer Wim wordt ervaren als jaarlijks
terugkerend hoogtepunt. Deze keer hoopt hij – op 14 januari
a.s. – het boek Zacharia door te nemen. Opgaven zijn nog
welkom.
OPEN DEUREN
God opent meer en meer deuren om met het Woord te dienen,
in Limburg, maar ook daarbuiten. Ik ben daar dankbaar voor
en bid dat God het Woord zegent en dat Hij mijn agenda vult,
ook voor het komende jaar.
In Trier hoop ik weer twee keer op het SBS (Samstag Bibel
Seminar) les te geven en begin februari een kleine week op
de Gospel for Europe Bijbelschool. Verder zijn er hier en daar
uitnodigingen voor lezingen en bezoek ik ook meerdere
gemeenten.
DE FAMILIE
Zoals je ziet gaat het - met dank aan de Heer - goed met ons.
We genieten van onze kinderen en kleinkinderen. Het is ons
verlangen en dagelijks gebed dat zij het Lam zullen volgen
waar het ook heengaat.

OPVOEDINGSCURSUS
In Brunssum hebben we een opvoedingscursus gegeven
van 5 avonden verdeeld over twee maanden. We gebruikten
daarvoor DVD’s van Wout van Wijngaarden uit België met
als thema: ’Een warm nest’. Het waren mooie avonden met
leuke en spontane reacties. De moeders - helaas geen
vaders – kwamen uit verschillende gemeenten/kerken. Het
was steeds maar een klein en wisselend groepje, maar toch
vertegenwoordigden zij evenzo veel echtgenoten en een flink
aantal kinderen.

Mijn moeder hoopt eind maart 97 te worden en is op haar
hoge leeftijd nog steeds een getuige in een verzorgingshuis
in Rijswijk. We zijn dankbaar voor haar gebeden voor heel de
familie. Alle kinderen, klein - en achterkleinkinderen zijn dol
op haar. Wat een voorrecht!
Hartelijke groeten vanuit het mooie Limburg. We wensen jullie
allemaal een gezegend 2017!
Gerard & Gerda Hoddenbagh

