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Als je ‘t verwacht van Gods genade, 
de zonde je bedroeft, 

geen haat of wrok je overtroeft, 
als je verlangt naar ’t recht 

van God de Vader, 
je warm van liefde 

naar je naaste zoekt, 
hart en geweten spreken doet, 

de vrede Gods graag uit wilt dragen 
mag je Zijn zaligsprekingen ervaren 

en word je om Hem overstemd 
door valse boze snaren 

juich in je hart Zijn Koningsklank 
van harpen en gitaren. 

Mattheüs 5 : 3 - 12 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
 

Efeziërs 4 : 15-16A  Wat drijft jou? 

Paulus schrijft over mensen zonder God dat “ze 
afgestompt zijn en zich storten in zedeloze 
praktijken”. Jezus is daar ook scherp op, omdat 
Hij vindt dat de mensen te druk zijn met 
onbelangrijke dingen. Ze maken zich zorgen 
over hun eigen welzijn zoals eten, drinken, 
kleding, geld en status. Wij herkennen vaak ook 
dat we heel druk zijn met ons eigen leven. En als 
we gedreven worden door onze eigen dingen, 
dan drijft dat ons uit elkaar. Jezus echter wijst 
ons de weg in de Bergrede en Paulus benadrukt 
dat in zijn brief.  Als Paulus zegt: ‘blijf bij de 
waarheid’, dan zegt hij  ‘blijf bij Jezus Christus, 
blijf op hem gericht, zodat we zullen groeien in 
liefde’. Dan groeien we naar elkaar. Samen in de 
naam van Jezus. 

 

Voelen, ontdekken, ervaren en beleven! 
Opperste concentratie bij het onderwijs van 
Jezus. Vol verwondering ervaren hoe de 
woorden je raken en hoe nieuwe inzichten 
ontstaan over het Koninkrijk en hoe we onze 
naasten zien. 
Hoe geef je die inzichten vorm in je relaties 
thuis, op je werk en in de gemeente? 

Op de website van de Petrakerk Harderwijk 
vind je een link naar de pagina van het 
gemeente project SAMEN ÉÉN. de 
nieuwsbrieven, audio’s en uitleg logo. Ook de 
filmpjes gemaakt door gemeenteleden worden 
daar geüpload. 

 

 



 
 
 


