
 

Aan  
gemeenten, deelorganisaties,  

commissies en beroepsgroep 
 

 

 
▫ datum:  4 augustus 2020 (per email)  

▫ nummer: 07.15/ com/ 337   
▫ betreft: bemoediging Bondsgemeenschap 

 
 

 
WOORD TER BEMOEDIGING. 
 

Vakantie !!! 
Het is weer volop vakantietijd in Nederland.  

En misschien is dat bij u op dit moment ook wel het geval.  

Even geen werk, geen computer aan, even afstand nemen van het gewone dagelijks 
leven.   

De scholen hebben hun deuren gesloten en velen trekken eropuit om vakantie te vieren. 
Dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. 

Ouderen, zieken en gezinnen die er het geld niet voor hebben. 
Ja, de zomer is bij uitstek vakantietijd. 

Tijd om weer even op adem te komen, tijd voor recreatie.  

 
Eigenlijk is dat een mooi woord: RECREATIE. 

Of, het bijbehorende woord recreëren. 
 

Het is een prachtig bijbels beeld. 

Je hebt de schepping, de creatie van de God van hemel en aarde. 
En dan is daar ook dat woord: recreatie, herschepping. 

Wat een zegen als dat gebeurt. 
Als de wereld herschapen wordt naar de bedoeling van de Allerhoogste. 

Mijn geloof in de werkzame kracht van God zegt me dat het gebeurt. 

En wij kunnen en mogen ons steentje bijdragen. 
 

De Bijbel zegt daar mooie dingen over, b.v. in Psalm 103. 
David zingt een prachtig lied: “Heer, wat bent U een machtig God! Prijs de Heer, mijn ziel, 
prijs mijn hart, zijn heilige naam. Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het 
graf.  Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar!” 
 
Dat is toch waar het om gaat?! 
Dat mens en wereld worden herschapen naar de wil van God. 

Nee, het is niet dat wij het geheim van de eeuwige jeugd hebben ontdekt, zodat onze jeugd zich 
hernieuwt. Hoe dan? 

Wij geloven dat schepping en herschepping door de Heilige Geest een feit is. 

De werkelijke recreatie, herschepping die blijvend effect oplevert voor mens en wereld, daar heb je 
de Heilige Geest voor nodig. 

De geest van God. 
 

Het is een wonder van de Allerhoogste, die in Zijn Zoon Jezus Christus alles nieuw maakt. 
“Zondenvergeving en blijvende vrede en Uw nabijheid die mijn hart verblijdt;  
Kracht voor vandaag en vertrouwen voor morgen, talloos de gaven, die U mij bereid.”    
Een kostelijke ervaring van mensen die de Heer hebben toegelaten in hun hart. 
 

 
 



 

 
En wij, wij mogen die waarheid delen met velen en zo bouwen aan een nieuw bestaan. 

Ik trap een open deur in als ik zeg dat je voor de echte recreatie – herschepping de Bijbel als reisgids 
nodig hebt. 

 

Het levende woord van God brengt je op een plek die op geen enkele kaart hier op aarde te vinden is: 
bij het liefdevolle hart van Vader God. 

 
Daar word je een nieuw mens, voor altijd: kind van God. 

 
Een nieuwe schepping. 

 

Herboren. 
 

Een nieuw mens, jij en ik! 
 
“Ik wil U danken, Heer, met heel mijn hart; overal maak ik steeds weer uw daden bekend. 
Vol van vreugde jubel ik voor U. Ik wil zingen van U, mijn God”.  
 
 
  
Namens het comité 
 

Harm Jager,  

Gosse Ytsma en Mirjam Pronk  
 


