Samen kerken!

Ga met God
Het nieuwe jaar is weer begonnen en zoals wij vaak in december terugblikken over het
afgelopen jaar, zo ook kijken velen vooruit naar het komende jaar en wat dat ons zal brengen.
Een paar weken geleden was het Kerst en hebben we gevierd dat de Zoon van God geboren is
op deze aarde.
Het doel van de Zoon van God was om de mensheid te verzoenen met God en ons te
vertellen over het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk van Vrede.
Een toekomst verhaal ? Of nu al werkelijkheid ? Dat laatste is inderdaad zo want met de
komst van de Zoon van God is dat Koninkrijk op aarde gekomen. De Schepper van hemel en
aarde heeft een welbehagen (zoveel gezongen met Kerst) in de mensen en geeft ons toegang
tot dat Koninkrijk waar geen ziekte, eenzaamheid, verdriet en geen dood meer is. Als wij
geloven in die God van Liefde en wat Hij in Zijn Zoon heeft volbracht dan kunnen we het jaar
in met God. We zijn dan inwoners van dat eeuwige Koninkrijk geworden en mogen dan
Kinderen van de Allerhoogste zijn. De Vrede waarover gesproken wordt begint bij onszelf en
we mogen daaruit leven. Door de Liefde en die Vrede mogen wij onze naasten troosten en
omarmen met Liefde.
We kunnen dit jaar ingaan en kijken wat er van komt en niemand weet hoe het allemaal gaat
lopen in 2018. Zit het ons tegen dan kun je daar verschillend mee omgaan. Vanuit het
Christelijk geloof is gaan met die God, Schepper van alles, de meest voor de hand liggende.
Maar niet voor iedereen is dat zo vanzelfsprekend. Er zijn genoeg mensen die de kerk hebben
verlaten om verschillende redenen, waar de kerk zelf helaas vaak schuldig aan was en is. God
staat boven alle kerken en is een God die Zich overal laat vinden, want Hij houdt van ons
allen. Hij is geen God van doden, maar van levenden; geen God van veroordeling en straf,
maar een God van erbarmen en bewogenheid met de mensen. We mogen gaan met die God en
als we Hem verlaten, Hij verlaat ons nooit.
Ga met God, het is meer dan de moeite waard.
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