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Voorwoord
Dit is de zevende uitgave van de nieuwsbrief van stichting MGBhulpverlening. De afgelopen maanden in het corona-tijdperk waren voor
zowel cliënten als medewerkers uitdagend. We kregen te maken met veel
ziekte door corona bij zowel medewerkers als cliënten. We wensen iedereen die nog kampt met de gevolgen daarvan veel sterkte en beterschap!
Deze besmettingen hadden ook als gevolg dat de dagbesteding weer anders georganiseerd moest worden om het virus zo min mogelijk kansen te
geven om zich te verspreiden. We hopen dat we binnenkort weer terug
kunnen naar de gang van zaken van voor maart en dan langzamerhand
weer terug naar hoe het voor corona was. We kijken uit naar volle tafels
tijdens de lunch en weer eens een goed feest of een leuk uitstapje
kunnen organiseren!
Het thema van deze nieuwsbrief is ”Kijk omhoog”. Letterlijk is het soms
fijn om even naar de lucht te kijken. Die is altijd weer anders en naar boven kijken geeft rust en ruimte. Dat is in geestelijk opzicht ook
zo. Hierover schrijft Job in zijn overdenking. Verder levert Jan-Willem deze
keer een smakelijke bijdrage door een recept voor spinazietaart en zijn er
weer twee boeiende interviews te lezen waarvoor Wilma en Lieneke zich
ingespannen hebben.

Heeft u ideeën en wilt u een bijdrage leveren? Spreek ons even persoonlijk aan of stuur een mailtje naar: dagbesteding@mgbvlissingen.nl. Dit
mailadres is alleen voor zaken die met de nieuwsbrief te maken hebben.
Deze uitgave is binnenkort ook online te lezen via de website van
MGB- Hulpverlening.
Met vriendelijke groet,
De redactie,
Annemijn, Wilma, Irma en Lieneke

Recept
Spinazie taart
Ingrediënten 4 personen
•

Springvorm (ronde bakvorm)

•

1 groot pak diepvriesspinazie blokjes (zonder á la creme)

•

250 gram ham blokjes gesneden (of meer naar smaak)

•

4 eieren , hardgekookt

•

Zakje strooikaas (geraspte kaas)

•

Plakjes bladerdeeg

Bereidingswijze
•

Kook de eieren hardgekookt en verwarm de oven voor op
200 graden.

•

Ontdooi en verwarm de spinazie in een pan op laag vuur.

•

Vet ondertussen de springvorm in en ontdooi de plakjes bladerdeeg. Bedek de springvorm met bladerdeeg (alleen de
zijkant en de bodem)

•

Pel de eieren en snijdt ze in stukjes.

•

Voeg de ei en ham toe bij de spinazie en roer het door elkaar

•

Voeg de strooikaas toe aan de spinazie en roer het nog een
keer door elkaar. Verwarm het nog een paar minuten op
laag vuur.

•

Doe het spinazie mengsel in de springvorm met bladerdeeg.
Gebruik de overige plakjes om hem dicht te maken zodat de
taart dicht is.

•

Doe de taart ongeveer 25 minuten in de voorverwarmde
oven op 200 graden.

Eet smakelijk!
Groetjes,
Jan-Willem

In de schijnwerper
Cherensly Wires
Cherensly, leuk dat je je wilt laten interviewen!
Cherensly, hoe lang ben je al bij MGB?
Ik denk ongeveer 3 jaar.
Wat vind je het leukste aan MGB?
Ik vind het erg leuk om een kamertje boven te hebben, mijn eigen plekkie. Het is hier echt gezellig. Ook als ik met de begeleiders praat, lekker
een beetje gek doen. Ik vind het ook echt leuk om klusjes te doen. Ik
deed het eerst met Hans en daarna met een andere Hans en nu werk ik
vaak met Leon. Het gaat echt goed om met hem te werken! Hij is leuk!
Is dit ook een soort hobby van je?
Ja zeker! Het is leuk om zelf dingen te maken. Ik heb een bed gemaakt
voor mezelf, een kast en een tafel voor mijn televisie en nu ben ik begonnen met een stoel en een tafeltje voor mijn kinderen. Ik heb drie kinderen, twee zoontjes en een dochter.

Heb je hiernaast nog andere hobby’s ?
Ik hou er wel van om een beetje te chillen, lekker tv kijken. Ook vind ik
het wel echt lekker om even naar de boulevard te gaan. Even mijn hoofd
leegmaken, stukje wandelen.
Vind je het ook leuk om te koken?
Jaaaa! Ik houd heel erg van koken. Ik kook graag voor mezelf en voor
anderen. Ik heb leren koken van mijn moeder toen ik nog jong was. Zij
kan heel goed koken. Ik heb jaren geleden in een banketbakkerij
gewerkt. Ik maakte brood, appeltaart en cheesecake enzovoorts.

Wat kook je het liefst?
Ik ben geboren in Curaçao. De recepten komen ook daar vandaan. Ik maak
vaak kip smoor dat is heerlijk, ook hou ik van een recept met de staart van
een varken of van een koe. Heerlijk! Cadushi dat is ook echt lekker.

Heb je een leuke jeugdherinnering aan Curaçao ?
Ja, het strand is echt heel erg mooi daar! Dat kan ik niet uitleggen dan moet
je er maar eens zelf naartoe gaan. Dan zie je het met je eigen ogen!
Hoe oud was je toen je naar Nederland ging?
In 2017 ben ik uit Curaçao hier naartoe gekomen. Ik ga er af en toe nog
naar toe gelukkig. Vorige jaar ben ik er niet naar toe geweest, maar ik hoop
echt dat ik dit jaar wel kan! Het is maar de vraag of dit kan door de corona.
MGB staat voor Met Gods Begeleiding, ben je gelovig?
Ja, ik ben gelovig. Jezus is heel belangrijk voor me!
Ik bid elke dag tot Hem.

Wat bid je dan?
Ik bid of ik op de goede weg mag blijven. Dat ik geen verkeerde dingen zal
doen. Ik heb een Bijbel uit Curaçao, die lees ik elke dag. Het lezen van de
Bijbel geeft mij veel rust. Als ik bid weet ik dat Hij over mij waakt en dat ik
‘s morgens weer wakker wordt.
Heb je nog plannen voor de toekomst?
Ik wil graag dingen maken voor mensen. Het is echt leuk om anderen blij
te maken. Soms maak ik een fiets, soms repareer ik iets, een schutting zetten of iets dergelijks. Dat wil ik graag blijven doen!
Ik geniet echt van klussen.
Je komt echt heel vrolijk over.. Ben je altijd blij?
Ik ben altijd blij, blij in de Heere! Ik word echt vrolijk van de mensen om
me heen. Als jullie vrolijk zijn, dan ben ik dat ook. Sago (Chagrijnig) ben ik
bijna nooit!
Blij, ja dat ben ik!

“ Ik ben altijd blij,
blij in de Heere”
Heb je nog iets dat je wilt meegeven aan de mensen van MGB?
Ja, ik wil tegen iedereen zeggen: ‘ Denk goed na voordat je wat doet, zodat
je op het goede pad blijft!’

Dat was een mooi interview! Bedankt Cherensly!

Cliëntenraad MGB
Bericht van de cliëntenraad
Op 21 januari is de cliëntenraad bij elkaar geweest.
De volgende zaken zijn besproken:



Voorstel om op de dagbesteding een bord te hangen met foto's en
functies van medewerkers. Omdat er geen naambordjes door personeel worden gedragen is het voor cliënten vaak onduidelijk wie wie is.
Irma gaat dit onderzoeken.



Er is gesproken over meer gezamenlijke activiteiten met Vispoort,
Koningshuis en MGB. Vanwege de corona-maatregelen is dat momenteel niet eenvoudig, maar de leden gaan meedenken.



Verder is er gesproken over alle veranderingen op dagbestedingsgebied, vanwege de corona-maatregelen, die voor veel bezoekers lastig
zijn. De anderhalve meter en het beperkt aantal bezoekers die kunnen komen wordt als niet prettig ervaren. Reactie Sjaukat: De maatregelen zijn nodig om open te kunnen blijven, maar ook de medewerkers kunnen niet wachten tot we weer zoals voor de corona kunnen
gaan werken. Als cliënten hier vragen over hebben dan kunnen ze bij
hun aanspreekpunt, de pb-er of de coördinator terecht.



Verder is er gesproken over politiebezoek aan de dagbesteding dat
de afgelopen periode twee keer voorgekomen is. Wilma geeft aan
dat dit voor bezoekers als erg onprettig kan worden ervaren. Sjaukat gaf aan dat je de politie te vriend moet houden en
moet laten zien dat we niets te verbergen hebben. Van Wilma de
vraag of we als dit nog een keer voorkomt, de politie als dat mogelijk is buiten te woord staan.



Naar aanleiding van een klacht van een bezoeker van de dagbesteding is gesproken over de communicatie over activiteiten en hoe
we kunnen zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt om met
een activiteit mee te doen of door de kapper geknipt te worden. Irma gaat hier mee aan de slag en Allard koppelt de uitkomst
terug aan de briefschrijver.



Avondklok en de maaltijd op maandag. Wilma vraagt of dit wel
samengaat. Dat lukt prima en de medewerkers hebben na sluiting
ook genoeg tijd om weer thuis te komen.

Zoals eerder vermeld kun je de cliëntenraad bereiken via het volgende emailadres:
Cliëntenraad@mgbvlissingen.nl
Met vriendelijke groet,
Allard, Huib en Wilma

Uitleg illustratie

Er is altijd hoop en er zal altijd ergens
licht schijnen.
Blijf altijd positief, als er een deur
dicht gaat,
Dan zal er een andere deur voor jou
open gaan.

Gedicht
“Kijk omhoog“
Soms is er pijn,
soms is er verdriet,
soms een duisternis die niet lijkt te wijken.
Maar dan kijk ik omhoog,

naar de hemel en ik zoek de Vader.
De Vader die mijn pijn wegneemt,
de Vader die mij troost in mijn verdriet,
de Vader die het licht in mijn leven laat schijnen.

Ik kijk omhoog en lach!

Geschreven door Ferry Bouw.

Boekverslag
In deze nieuwsbrief willen we graag een boek voor jullie uitlichten die
ook in de bibliotheek te vinden is in de stilteruimte van de dagbesteding. Op deze manier kunnen jullie kennismaken met onze boeken en
kunnen jullie hier in de toekomst gebruik van maken. We willen jullie
inspireren en motiveren om een keer langs te komen in
onze bibliotheek !
Dit keer het boek: ‘Gods verhaal, jouw verhaal’ van Max lucado. Lees
hieronder het verslag van dit boek:
Waar gaat dit boek over?
Dit boek gaat over hoe je met God kan leven. Ook hoe je met Zijn plan aan
de slag kan. Zijn plan voor jou, voor anderen en de wereld om ons heen. De
schrijver, Max Lucado, noemt het zelf:”…. God regisseert een verhaal dat
Hijzelf geschreven heeft. Hij voert het uit … en jij maakt daar
deel vanuit…”
Het boek bestaat uit hoofdstukken en vragenlijsten. In ieder hoofdstuk beschrijft hij een onderwerp. Dit gaat de ene keer over schuldgevoel en dat je
jezelf slecht voelt en denkt dat je niks waard bent. En de andere keer schrijft
hij over hoe God dingen die onmogelijk lijken, voor ons mogelijk maakt.

Wie is de schrijver?
Max Lucado is een bekende schrijver van een heleboel christelijke boeken.
Ook is hij predikant en kent de Bijbel goed. Hij kan dus goed uitleggen wat
wij uit Gods Woord kunnen leren voor ons eigen leven. Ik heb zelf een aantal
dagboekjes van hem, waarin hij voor iedere dag een verhaaltje heeft geschreven met een tekst uit de Bijbel. Deze dagboekjes hebben we ook bij ons
in de bibliotheek!

Je kan het boek nu lenen bij die bieb!

Wat vind ik van dit boek?
Het is een heel leuk boek en ook makkelijk te lezen. Ieder hoofdstuk eindigt
met een aantal vragen. Als je het hoofdstuk gelezen hebt, kan je jezelf die
vragen stellen. Ook staat erbij welke teksten uit de Bijbel je kan lezen
bij het hoofdstuk.

Dit boekverslag is geschreven door Ferry Bouw.

Activiteiten
dagbesteding
Als activiteitenbegeleiders willen wij: Annemijn, Lieneke en Mahalia
jullie vertellen wat we de afgelopen periode allemaal hebben gedaan. Zo kunnen jullie meer zicht en achtergrond krijgen van wat wij
organiseren.
Voel je bovenal welkom om ook een keer deel te nemen aan een
activiteit! De activiteiten worden aangeboden voor de bezoekers die
naar de dagbesteding komen.
Deze periode hebben een aantal cliënten gewerkt aan een leuk creatief
project. Decoratief maar ook praktisch. Een schaal van papier maché waar
je volop je fantasie de vrije loop kon laten gaan. Laag voor laag werd deze
opgebouwd. Dat vereist wel wat geduld als je snel resultaat wilt zien.
Het thema was ‘Kijk omhoog’ daar heb je soms ook een mate van geduld
voor nodig. Dat gevoel van voor je uit turen en er lijkt maar geen einde aan
te komen. Zo kan dat ook voelen als je bijvoorbeeld wacht op een uitslag
van iets of iemand. Wachten is nooit voor niets, maar het levert je wel wat
op, geduld! Nou, dat geduld werd zeker beproefd bij het doen van deze
activiteit. Maar het resultaat mag er zijn!
Op de pagina hiernaast kun je de werkjes zien!
We willen nog delen dat we op de dagbesteding werken vanuit een
weekschema zodat het duidelijk is welke activiteiten we op welke
dag doen:
Maandag: Op deze dag is de focus op tekengebied.
Dinsdag: Op deze dag zijn geen vaste activiteiten.
Woensdag: Op deze dag trekken we de spellen uit de kast.
Donderdag: Op deze dag hebben we leuke specifieke activiteiten.
Vrijdag: Op deze middag is er ruimte voor Bijbelstudie.

Dit werkje is gemaakt door John. Hij heeft er 1 gemaakt met een indianen
ontwerp! Dat is helemaal zijn interesse.

Dit werkje is gemaakt door Helena. Ze heeft er een kleurrijke schaal van
gemaakt (op de foto helaas niet te zien). Ze heeft deze spreuk erop gezet:
“De natuur kan je letterlijk stilzetten”. Het is mooi om te zien dat iedereen
zijn of haar eigen stijl heeft.

Wilma interviewt:
Kees & Joke Verkerke
Wat leuk dat jullie mee willen doen aan dit interview Kees en Joke!

De eerste vraag is niet zo moeilijk denk ik. Hoe zijn jullie bij
MGB gekomen?
Joke: Uhm, ik ben wel op een bijzondere manier bij MGB terecht gekomen.
Ik zat op mijn fiets en ik zei tegen de Heere God ‘Ik vind het werk wat ik doe
leuk, maar als U iets anders voor me heeft, dan zal ik dit doen. Kunt U mij
dan laten weten wat het is Heere God? ’Die middag belde Sjaukat. Die zag ik
in die tijd maar heel soms.. Hij zei tegen mij in dit gesprek: ‘Ik zat vanmorgen op de fiets en toen besefte ik dat we echt nog iemand nodig hadden bij
MGB en toen schoot jij eigenlijk in mijn gedachten’. Ik wist door deze gebeurtenis zeker dat het een plan van Hem was. Dit was wel een hele bijzondere ervaring. Ik zag dat dit echt van God kwam en op deze manier ben ik
dus bij MGB gekomen.
Nou dat is inderdaad heel bijzonder! En Kees?
Kees: Eigenlijk ben ik al heel lang bij MGB betrokken. Ik ben de eerste mentor geworden van een jongen uit het jongenshuis. We werkten toen allemaal met vrijwilligers en ik was toen ook vrijwilliger. Een paar jaar geleden
vroeg Sjaukat me of ik bij MGB wilde komen. Maar ik zat in de industrie, in
de techniek dus. Ik had een leuke baan in de Botlek, dus dit was wel een
heel andere wereld voor mij. Ik ben er toen wel veel mee bezig geweest en
heb ervoor gebeden, maar op een gegeven moment had ik toch echt wel de
overtuiging dat dit de plek was die de Heere God voor me had. En toen heb
ik er ‘ja’ op gezegd. Zo ben ik bij MGB gekomen. Ik werk er nu net iets meer
dan een jaar.

“Wij zijn echt van Hem afhankelijk!

Hoe vinden jullie het om met jullie, als stel, maar ook met je
dochter bij MGB te werken?
Kees: We vinden het wel bijzonder hoor. Eerst werkte Joke bij MGB daarna ik en toen volgde ook Anissa, onze dochter. Het is wel een beetje een
familiegevoel. Soms zitten we samen te lunchen en dan hebben we het
over MGB. Wel super om er allemaal bij betrokken te zijn!
Joke: Maar het is niet zo dat we er de hele dag over te lopen kletsen hoor,
dat valt wel mee. Maar het is toch leuk om dit samen te mogen doen!
Wat vinden jullie het leukst van dit werk?
Joke: Met mensen optrekken. Je leert de mensen steeds beter kennen.
Kees: Ja klopt, ik vind het ook leuk om met mensen samen te werken. Ik
heb natuurlijk wel wat minder direct contact, maar ik vind het juist ook
leuk om dingen te regelen en te organiseren, waardoor dingen mogelijk
zijn of worden. En dan is de combinatie met het contact met mensen
fantastisch.
Het is ook een christelijke stichting dus je doet het echt samen met God.
We werken in Zijn Koninkrijk!
Jullie zijn heel actief en betrokken bij ‘Vispoort’.
Wat houdt ‘ Vispoort’ in?

‘Vispoort’ bestaat al 12 jaar. We kregen op een gegeven moment contact
met mensen die financieel heel moeilijk hadden en flink arm waren. We
vroegen ons af wat we voor deze mensen zouden kunnen betekenen? We
begonnen met voedsel uitdelen. We zijn eigenlijk eerst begonnen met alleen brood en later kwamen er aardappelen en ook groente en fruit bij.
Er kwamen steeds meer mensen en ook steeds meer medewerkers.

Mensen zijn bij ons welkom als ze het financieel zwaar hebben. Als ze bij
ons voor de eerste keer komen, houden we eerst een intakegesprek. We
vinden het erg belangrijk om met deze mensen in gesprek te gaan. Dit om
ze goed te leren kennen en dan ook te kijken of we ze eventueel met andere dingen kunnen helpen.

We hebben nu een hoofdlocatie in de Voltaweg bij gemeente Zuidpoort en
we hebben een dependance in ‘het Koningshuis’ en we hopen nóg een dependance te openen. Zo timmeren we aan de weg en op deze manier kunnen we steeds meer mensen bereiken en helpen. We zegenen ze met basisvoedsel en niet allerlei luxeproducten. Waar de nieuwe dependance is
blijft nog even een verrassing. Maar we hopen dat we deze locatie binnen
een paar maanden kunnen opstarten.

Voelen jullie ook dat God meewerkt en helpt?
Je kunt echt wel zeggen dat het Zijn idee was. Ik zat ergens in een samenkomst en daar sprak ook een Zuid- Afrikaanse vrouw. Plotseling stopte ze
met praten tijdens haar preek en ze wees naar mij en zei: ‘jij zult zijn als
een vispoort. Er zullen mensen zijn in Vlissingen die in de problemen zullen zijn en ze zullen naar je toekomen en jij zult ze helpen. Je zult een samenwerkende zalving hebben’. Op dat moment was ik nog niet aanraking
geweest met mensen die het financieel zwaar hadden en wist ik eigenlijk
niet was ze bedoelde. Later kwam ik hier dus wel mee in aanraking en
snapte wat ik moest doen. Ik bleef toen echt aan de woorden van die
vrouw denken. Ik besefte achteraf heel goed dat het God was die deze
woorden sprak tegen mij dóór deze vrouw. Toen zijn we er ook mee begonnen, omdat we wisten dat Hij ons hiervoor riep. Het is heel fijn om te
doen en vooral om te zien dat Hij hier doorheen werkt.
Jullie zien echt dat hier een profetie is uitgesproken .
Joke: Ja dat klopt. Dat was wel heel bijzonder!

Wat mooi zeg! Zo mooi ook dat God zo werkt. Dat zoiets kleins
ook zo groot is geworden.
Kees: Ja zeker! Later merkte ik ook dat er allerlei andere partijen op mijn
pad kwamen. En andere contacten die ik had. Ook al met Sjaukat. Hierin
heb ik echt ervaren dat we samen in het Koninkrijk van God aan het werken waren. Dat je dezelfde Heere dient en in dezelfde doelgroep bezig bent
en dat je elkaar hierin kunt versterken. Er komen bijvoorbeeld ook verschillende mensen van MGB bij ons voedsel halen. Er is heel goed contact onderling en dat doen we ook samen met het Koningshuis. We merken echt
dat we steeds meer gaan samen werken. We merken dat nu ook tijdens de
aanbiddingsavonden waar mensen uit Vispoort, MGB en het Koningshuis
samenkomen. Dat vind ik super! Om samen iets te bouwen!
Je ziet ook wel dat God dit allemaal zo leidt. Hij geeft jullie
kracht!
Kees: Dat klopt, leven stroomt.

Hoe belangrijk is Jezus in jullie werk?
Joke: Jezus is onze basis. Dat is hier thuis, maar ook in ons werk. Daar
draait voor ons alles om. We zijn echt van Hem afhankelijk. God heeft een
plan met ons. Wat een voorrecht om in dat plan te mogen meewerken. Als
er moeilijke dingen zijn, vragen we Hem om wijsheid. En we krijgen dat dan
ook weer van Hem! Hij zorgt.

Wat is jullie favoriete Bijbeltekst?
Kees: Efeze 2:10

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken
te doen, die God van te voren bereid heeft, opdat wij daarin
zouden wandelen”.
Wat zegt deze tekst voor jou?
Ik vind het een hele mooie tekst omdat hieruit blijkt dat God een plan
heeft en dat wij daarin betrokken zijn. We hebben een bestemming op ons
leven en we zijn in Zijn plan betrokken. We zijn er niet zomaar, maar we
doen er echt toe! Het is geweldig en vervullend om daarin te mogen wandelen. We hebben een doel!
Joke: Filippenzen 4:6&7
“Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van
God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus “.
Wat zegt deze tekst voor jou?
Deze tekst spreekt voor zich, ik heb ook ondervonden dat het zo is. Mijn
zorg was niet opgelost, maar ik ontving wel vrede van God, die echt mijn
begrip te boven ging..

Ontzettend bedankt voor dit fijne gesprek! Ik vond het
heel fijn om op deze manier samen in gesprek te gaan.
Rectificatie: In de vorige nieuwsbrief stond een interview met
Hens. Dit is helaas niet juist afgedrukt. Hens, nogmaals excuses
hiervoor! De juiste versie van het interview is in de nieuwsbrief
op de website van MGB te vinden. De redactie.

Artikel
Kijk omhoog !

We zijn een nieuw jaar ingegaan, een jaar als een ongeschreven blad turen
we in een leeg boek.
Sommigen dingen liggen al vast. Als het zondag is wordt het ook weer
maandag. En elke ochtend schijnt de zon weer, ook als we hem niet zien.
Pieker jij weleens? Nou, ik wel. Meestal ga ik dan wandelen en tuur ik de
lucht in.
Zo omhoog kijken en de lucht in staren doet me altijd zoveel beseffen dat
ik niets zelf in de hand heb in een hemel die grenzeloos is. Het geeft op
de één of andere manier een vertrouwd gevoel dat verlichting en perspectief brengt. En als ik de vogeltjes dan hoor fluiten dan ben ik even net
zo zorgeloos als hen. Voel goede moed!
Ons thema voor de komende maanden op de dagbesteding is
‘ K I J K O M H O O G’.
Als een nieuwe start gaan we 2021 positief tegemoet.
We hebben op de donderdagmiddagen een specifieke activiteit, waar je je
voor kan inschrijven op het planbord op de dagbesteding.
Je hoeft niet eens creatief te zijn. Als je al redelijke skills hebt in het bakken
van een ei dan zit je al goed. Maar ook als je culinair begaafd bent met
eieren, óók dan zit je gebakken ;) .
En samen zijn, gezelligheid creëren, is altijd een goed idee. Laten we
soms dan ook samen omhoog kijken, want óók omhoog kijken is een
goed idee.
Wie weet zie je iets wat je nooit had gezien als je het niet had gedaan :) .

Bijbelstudie “kijk omhoog”
We kunnen het als mensen zwaar of lastig hebben in het leven. We worden
misschien overheerst door angst, slechte gewoontes, stress of er speelt iets
anders. Onze blik is gericht op de zware of moeilijke omstandigheden,
maar we mogen weten dat God altijd bij ons is.
De schrijver van de Psalm, schrijft in Psalm 121 een mooie boodschap waar
we vandaag de dag ook nog wat aan hebben:
“ Ik kijk omhoog naar de bergen.
Waar vandaan kan ik hulp verwachten?
De Heer helpt mij.
Hij heeft immers de hemel en de aarde gemaakt.
Hij zal voorkomen dat je valt, want Hij is je beschermer en slaapt nooit!
De Here is je beschermer; zoals je schaduw je nooit verlaat, blijft Hij ook altijd bij je.
Zon noch maan kunnen je kwaad doen.
Altijd is Hij bij je.
De Heer beschermt je tegen elk kwaad; Hij beschermt je leven.
De Heer beschermt je, waar je ook gaat.
Niet alleen vandaag, maar altijd, tot in eeuwigheid “

De schrijver van de Psalm worstelt hier met dezelfde vraag waar wij ook
vaak mee worstelen, maar weet tegelijkertijd ook het antwoord.
De bijbel is hier duidelijk als het gaat om moeilijkheden die we zelf niet
kunnen oplossen. Kijk omhoog naar God. Hij heeft alle antwoorden. We
mogen weten en beseffen dat Hij ons altijd hoort, op elk moment van de
dag. Hij is er altijd bij. Hij slaapt nooit, Hij heeft altijd zijn oog op jou gericht.
Ook zegt de bijbel dat God ons nooit iets zal geven wat wij niet kunnen oplossen of aankunnen. Hij zal je helpen bij al je problemen. Misschien merk
je dit niet meteen, maar bid tot God en heb geduld, want God zal geen gebed onbeantwoord laten.

Ook is het goed om te beseffen dat wij hier, op deze aarde, maar tijdelijk verblijven.
Wij zijn hemelburgers. Nu al! (Fil 3:20) Dus wat we ook voor moeilijkheden ervaren in ons leven, we mogen beseffen dat dit maar tijdelijk
is vergeleken met de eeuwigheid.
Daarom is het belangrijk om ons te richten op wat boven is, in de hemel en bij God, in plaats van ons te focussen wat er op de aarde is.
(Col 3:2) Ook zegt de bijbel dat alles wat op de aarde is, tijdelijk is en
dat alles wat in de Hemel is, voor eeuwig is. Daarom zegt God tegen
ons dat we omhoog moeten kijken. Want als we ons op Hem focussen
doet Hij het zware werk voor ons.
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