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Licht in het duister
We dachten even dat we licht aan het
einde van de coronatunnel zagen, maar
helaas het was slechts een rustpunt. Het
einde is nog niet in zicht. Zo zijn er nog wel
wat problemen waarvoor we hopen dat er
licht op komt dagen: de klimaatproblemen,
de vluchtelingenstromen, de spanningen
tussen wereldmachten die onze veiligheid
bedreigen. Maar het geldt evengoed voor
je persoonlijke noden: een ziekte waar je al
lang mee tobt, de zorgen om je kinderen,
je schulden die je maar niet krijgt
afbetaald. Wanneer gaat hier licht aan het
einde van de tunnel dagen?
Er is licht in het duister. Want elk verlangen
wijst naar de oplossing. En, je staat er niet
alleen voor. Er is een God die persoonlijk in
jou geïnteresseerd is en om jou bezorgd is.
Hij wil in jouw problemen komen en je een
uitweg wijzen. Bidden helpt!
Er is licht in het duister als je stopt met je te
focussen op problemen die je elke dag
weer kunnen overspoelen en angstig
maken, maar je je richt op God.. Alles wat
je aandacht geeft groeit. Geef je
aandacht aan de problemen in je leven,
dan zullen ze alleen maar sterker worden.
Geef je aandacht aan je Schepper die een
plan met je heeft en je een weg wilt wijzen
uit je problemen, dan zul je mogelijkheden,
kansen en uitzichten zien.
Er is ook licht in het duister als één mens een
kaars aansteekt. Als je ook voor anderen
blijft geloven dat omstandigheden kunnen
veranderen en dat je in elke situatie een
keuze ten goede kan maken. Wees
daarom een lichtdrager voor anderen: zie
voor hen kansen, mogelijkheden en
vertrouw op God, zodat je een gids voor
anderen bent in de jungle van dit leven. Wil
je hier meer over weten kom naar onze
gemeen-schappelijke viering van 18 januari
in Bree.

We nodigen je van harte uit voor onze jaarlijkse viering
van gebed voor de eenheid onder christenen op
dinsdag 18 januari 19.30 uur in de dekenale kerk van
Bree

•
•

In deze viering is ook ruimte voor
gebed voor zieken of andere noden.
Na afloop is er tijd voor een gezellige
babbel met een hapje en een drankje
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