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 Titus 3:3 Herinner hen eraan dat zij de overheden en 

de machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en 

dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet 
strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen 

aan mensen 
   

 

Herfst 2021 
 
 

 

 

Een brief van Paulus aan Titus, die hij op Kreta achtergelaten heeft om voor de gemeenten 
ouderlingen aan te stellen, zodat ze goede leiders zullen hebben. Hij geeft hem advies, waaronder 

deze tekst. Als we deze tekst lezen in het hier en nu, kan dat ons aan het denken zetten. Hoe 

gedragen wij ons in deze tijd ten opzichte van de overheid en ten opzichte van de mensen. 

Ga eens voor de spiegel staan en stel je in alle oprechtheid deze vraag.  

Waar sta ik, wat doe ik, hoe ben ik?  
 

Ontmoetingen bij en in de bus op 22 Oktober. 

 

Gerard vertelt: Als we in de bus aan het eten zijn, wordt er geklopt. Er staat een jongeman voor de 

deur en hij vraagt om gebed. Ik ga naar buiten vraag zijn naam en wat de aanleiding is. Hij vertelt 

dat hij al een halfjaar een burn-out heeft en last van zijn maag. Hij had niet aan zijn dominee 
durven vragen of hij voor hem wilde bidden. Maar het liet hem niet los en toen hij de bus zag, 

overwon hij zijn schaamte en klopte aan. We baden voor hem en wezen hem op Ps. 10:14, waar 

staat dat God de moeite en het verdriet ziet en Ps.139:24 of God ons als wij op de verkeerde weg 

zitten, wil leiden op de eeuwige weg. 

 
Ik gaf buiten een boekenleggerkalender aan twee meiden, opgemaakt met zwarte make up en stalen 

ringetjes. Al pratend keerde één zich om en zei dat ze niets met God te maken wilde hebben, maar 

de andere ze, wel geïnteresseerd te zijn in religies. Ik vertelde dat ik  pas op 25-jarige leeftijd tot 

bekering gekomen was, nadat ik yoga had gedaan, het Hindoeïsme en Boeddhisme had onderzocht, 

maar ook de Bijbel op mijn lijstje had staan. Daar herkende zij zich in. Zij wilde ook het christelijke 

geloof onderzoeken en nam graag een City-Bijbel mee.   
 

Cootje vertelt: Ik had een ontmoeting met een gelovige vrouw, dat merkte je zo. Ze vertelde over 

haar moeder die zo blij- en vrijmoedig het geloof aanvaardde en zo ook gestorven was.  

Zij hoopte dat dit haar ook eens gegeven zou worden. We hadden een lang gesprek en ik merkte  

dat zij ook zo verlangde naar geloofszekerheid. Ze nam ze het boekje´ Zeven stappen naar vrede met 
God` mee. Ze beloofde die avond haar hart aan Jezus te geven om zo ook de vrijheid, vreugde en 

vrede van Jezus te ontvangen. 

 

Gouda bij Kaarslicht 2021 gaat door!     

We hebben bericht gekregen dat ons plaatsje achter de Waag weer gereserveerd is. Zelf hebben we 

al de materialen en de kaarsen besteld die we uit willen gaan delen. Maar natuurlijk blijft de 
onzekerheid en houden we meer opties open, voor het geval het toch niet doorgaat. Maar eerst staat 

de bus op 19 november weer in de stad. 

 

Gouds Evangelisch Overleg.  

Cootje en Greet zijn naar het overleg geweest bij Irene Klein Haneveld, waar we hoorden over de 
plannen die er zijn voor Gouda 750 jaar dat medio april begint, het Paasontbijt, de Marktactie  

en niet te vergeten het 50-jarig bestaan van Samma.  Volgend jaar gaan we het zien en horen  

en we weten: He got the whole wide world in his hand. 

 

In Christus verbonden,  

 
Cootje, Niek en Greet 
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