
Deze maand is het bijbelvers 
genomen uit een antiek gebed 
uit het boek Psalmen.

In deze decembermaand lezen 
we over God die ons licht 
geeft en dat we niets 
hoeven te vrezen. Laten we elkaar 

dan ontmoeten 
in de weder-
zijdse liefde 
van het 
evangelie, 
laten we onze 
ervaringen 
met elkaar 
delen.

Het is een uitnodiging om 
ons geloof te vernieuwen: 
God bestaat en Hij houdt 
van mij.

> Ontmoet ik iemand? 
Dan mag ik geloven dat God 
mij door die persoon iets 
wil zeggen.

> Komt er een lijden op me 
af? Ik geloof dat God me 
liefheeft.

> Gebeurt er iets wat mij 
blij maakt? God houdt van 
me.

(Psalmen 27:1)

“De Heer is mijn 
licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen?”

Woord 
van 
leven

Hij is hier met mij, 
Hij is altijd met mij, 
weet alles van mij en 
deelt in iedere gedachte, 
iedere blijdschap, ieder 
verlangen. Hij draagt 
samen met mij al mijn 
zorgen, iedere beproeving 
in mijn leven. 

Hij heeft beloofd dat Hij 
aanwezig is waar twee of 
meer in zijn Naam bijeen 
zijn. 
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Op die manier zullen 
we de vruchten van 
zijn aanwezigheid 
kunnen ervaren:  

CADEAUTJES

Mijn vader werkt bij een 
groot bedrijf. Het was 
bijna Sinterklaas en we 
maakten onze 
verlanglijstjes. 
Vader vertelde over de vele 
gezinnen op zijn werk die 
maar net kunnen rondkomen. 
De kinderen krijgen zeker 
geen cadeautjes. 

Kunnen wij niet iets doen? 
We zijn op zolder gaan 
kijken en hebben zo veel 
moois gevonden. Speelgoed 
waar we niet meer mee 
spelen, maar dat nog heel 
prima is. We hebben heel 
veel pakjes gemaakt en we 
zijn bij de mensen langs 
gereden en hebben bij vele 
gezinnen iets voor de deur 
gezet. Het gaf ons allen 
veel licht en vreugde. 
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