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Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel 
geven; vertaald betekent dat: God met ons. 
Mattheus 1:23

Lieve vrienden,

“God met ons” . Hoe geweldig, onbegrijpelijk, kwetsbaar, glorieus en heerlijk. God is voor 
ons naar deze aarde afgedaald, om voor ons te sterven. Dat is al een prachtig en geweldig 
wonder, iets waar je alleen maar stil van kunt worden. Maar met Kerst mogen we ook 
stilstaan bij het feit dat Hij als kleine, hulpeloze en kwetsbare baby naar deze wereld is 
gekomen. Ook dat heeft Hij voor ons gedaan. Om ons te redden, om de verbroken relatie 
weer te helen heeft Hij Zich vernederd door als kleine baby naar deze wereld te komen.
Dankzij het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, is de weg opnieuw vrijgemaakt 
voor ons. Maar het begon allemaal in een kleine stal in Bethlehem. De grote, geweldige 
Koning, liggend in een voerbak voor de dieren. En waarom? Omdat Hij van ons houdt, 
omdat Hij Immanuel is: God met ons. Wat een prachtig wonder, daar kunnen we alleen 
maar stil van worden.

En niet alleen toen mocht de wereld ervaren dat God met ons is, ook nu mogen we dat 
elke dag opnieuw ervaren. Het leven in wijk ‘De Heuvel’ in Breda is niet altijd makkelijk, 
we hebben rustig mogen wennen aan de wijk en aan het wonen in een nieuwe stad en 
dat hadden we ook nodig. Na bijna 2 jaar in een christelijke leefgemeenschap te hebben 
gewoond, was het even wennen om als gezin samen te wonen. We genieten enorm van 
de tijd dat we nu met zijn viertjes mogen zijn. Tegelijkertijd was het ook wennen aan zelf 
boodschappen doen, zelf koken, niet meer lieve mensen om je heen die steeds even op 
de kinderen willen passen, etc. Maar ook (misschien wel juist!) in deze periode hebben 
we echt ervaren dat God met ons is. Hij is erbij.
 
Het is fi jn dat we de eerste twee weken na de verhuizing echt hebben mogen wennen aan 
de nieuwe stad, het nieuwe huis en de nieuwe gezinssamenstelling. Na die twee weken 
stonden we eerlijk gezegd wel te popelen om te beginnen!

Na twee weken zijn we begonnen met het oppakken van de wekelijkse activiteiten. Folkert 
gaat op woensdag met Jacob de wijk in om huisbezoeken af te leggen, Marjolein is op 
donderdag en vrijdag in het Lichthuis aan het meedraaien in de winkel en in die tijd ook 
bezig met het bijhouden van de website en de Facebookpagina. Elke woensdagavond 
eten we in het Lichthuis samen met het team en buurtbewoners. Zondag is er dienst 
waarbij we onder andere ingezet worden bij het kinderwerk, en zo kunnen we nog wel 
even doorgaan. Elke week is anders en de eerste tijd waren we blij als we ’s avonds thuis 
waren. Nu beginnen we een ritme te krijgen, de kinderen begrijpen beter wat er allemaal 
gebeurt en ook wij voelen ons steeds meer thuis in de wijk. We wonen nu pas 5 weken in 
Breda, maar het voelt of we hier al jaren wonen. God heeft ons echt op onze plek gezet 
hier en we zijn zo dankbaar voor deze stageplaats!
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 Lekker spelen in ‘t Lichthuis!

Daarom sprak deze tekst ons zo aan: Immanuel, God met ons. We hebben dat zo ervaren in de 
afgelopen 2 jaar! Van de Bijbelschool in Duitsland naar de Bijbelschool in Hilversum en nu in Breda. 
Allemaal stappen die niet zomaar tot stand zijn gekomen, steeds weer waren er worstelingen, maar 
God is ons echt voorgegaan, Hij was erbij, bij elke stap. Zonder Hem hadden we geen stap durven 
en willen zetten. God is voor ons echt Immanuel. 

En dit mogen wij nu vertellen in een wijk waar mensen totaal van God los leven. Ze weten niet dat 
Hij bestaat, ze geloven het niet of het interesseert ze simpelweg niet. Het is bijzonder om te weten 
dat God deze mensen op het oog heeft, Hij heeft ons niet zomaar naar deze wijk gestuurd. Je kunt 
je laten afschrikken door de harde buitenkant, maar God leert ons met Zijn ogen naar deze mensen 
te kijken. Hij wilt niet dat iemand verloren gaat, maar “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij 
niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij 
horen zonder iemand die predikt?” (Romeinen 10:14). Dat is de taak die wij hier gekregen hebben, 
om over God te praten, om Hem bekend te maken onder deze mensen die Hem niet kennen. 

Een mooie manier om dat te doen is door middel van een Kerstviering. Op zaterdag 23 december 
zullen we in het Lichthuis een Kerstroute uitzetten. De mensen zullen van begin tot eind het verhaal 
van Jezus en Zijn werk hier op aarde te horen krijgen. Te beginnen bij de geboorte en eindigen met 
het kruis om vervolgens buiten te horen wat het woord ‘Immanuel’ nu eigenlijk betekent. De letters 
van dit woord zullen ze namelijk verzamelen tijdens de route en buiten bij het kampvuur mogen we 
napraten en de mensen uitleggen wat ‘God met ons’ voor hun persoonlijk mag betekenen. We zien 
uit naar deze dag en we willen jullie vragen om voor deze dag te bidden: dat God mensen naar het 
Lichthuis mag sturen, dat de mensen die komen open zullen staan voor het evangelie en of God ons 
echt wilt leiden in de gesprekken die we mogen voeren.

Immanuel, God met ons. Wat een bijzondere betekenis! We zijn zo dankbaar voor de achterliggende 
periode en we zien met verlangen uit naar wat God het komende jaar zal doen!

Veel liefs,
Folkert, Marjolein, Suus en Gijs van der Horst

Wilt u danken voor:
• De bijzondere manier waarop we aan een huis zijn gekomen!
• De contacten die we nu al hebben met onze buren en andere buurtbewoners
• De rust die we ervaren binnen ons gezin

Gebedspunten: 
• Rust voor ons gezin, dat we steeds meer mogen wennen aan onze nieuwe woonplaats 

en ons nieuwe ritme
• De Kerstviering van zaterdag 23 december, 

dat God de Naprediker mag zijn in de harten van de mensen die zijn geweest!
• Geopende deuren en harten in deze wijk
• Kracht om staande te blijven in deze duistere wijk




