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‘Denk aleer gij doende zijt en doende, 
denk dan nog’ . deze uitspraak van 
guido gezelle hebben mijn ouders me, 
zolang zij leefden, voorgehouden. als 
kind moest ik daar wel een beetje om 

lachen want ik was vrij impulsief en deed vaak dingen 
voordat ik erover nagedacht had. en dat doe ik nog!

       jan van den bosch

  inhoud   inhoud Januari 2015
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Z o was ik met Amerikaanse 
vrienden in Den Haag en 
vroeg aan hen: ‘Vinden 
jullie het leuk om het 

paleis van de koningin te zien?’ 
‘Uiteraard’, zeiden ze, en ik reed 
de laan op bij Paleis ten Bosch. Ik 
maakte nog een grapje door ze te 
vertellen dat het paleis naar mij 
vernoemd was. We kwamen aan 
bij het grote hek, dat dicht zat. Een 
marechaussee kwam uit zijn wacht-
hokje, salueerde, en deed het hek 
open. Ik was stomverbaasd! En wat 
deed ik? Ik reed gewoon door tot aan 
de opgang van het bordes! Onder-
tussen werd ik achtervolgd door 
twee marechaussees die, toen ze 
mijn auto hadden ingehaald, hun 
welgemeende excuses maakten dat 
ze me hadden doorgelaten. Dat was 
niet de bedoeling! 

De hemel wacht op ons
Het is best leuk om een beetje impul-
sief te mogen zijn. Als ik de gasten 
van Hour of Power interview, dan 
laat ik veel ruimte voor impulsieve 
vragen en kom daarmee vaak tot 
diepere dingen. Ik denk terug aan het 
recente interview met Prof. Dr. Smal-
hout, die geëmotioneerd in beeld 
vertelde hoe hij door het verlies van 
zijn beide echtgenotes dagelijks een 
grote eenzaamheid ervaart en onder 
ogen moet zien. En dan denk ik aan 
al onze – vooral oudere - kijkers die 
zich daarin herkennen, die iemand 
verloren hebben of alleen zijn 

overgebleven en eenzaam. Wij als 
Hour of Power leven met hen mee. 
De vrijwilligers van de HOOPlijn 
kunnen gelukkig, via de telefoon, 
vaak een stukje helpen. Wat zijn we 
toch “druk doende” in deze tijd. We 
zijn zo druk met het denken over het 
nu, dat we vergeten ons denken te 
vernieuwen. En wat je denkt, dat ben 
je zelf. Dus hoe denk je over jezelf? 
Hoe denk je over je geloof? Hoe 
denk je over de toekomst? En hoe 
denk je over de eeuwigheid die voor 
ons ligt? Nu wil Hij ons al vernieu-
wen in ons denken, want we gaan 
een nieuwe tijd tegemoet. De hemel 
wacht op ons. Een nieuwe tijd komt 
eraan. Dus we moeten ons voortdu-
rend vernieuwen in ons denken, met 
het oog op de toekomst. Tegelijk heb-
ben we nog altijd een taak op aarde. 
Ik ben een fan van Maarten Luther’s 
uitspraak: “Zelfs als ik wist dat de 
wereld morgen zou vergaan, dan zou 
ik vandaag nog een appelboompje 
planten”. Mensen die vernieuwd zijn 
in hun denken, zijn niet bang voor de 
toekomst, integendeel, ze kijken met 
vreugde uit naar wat voor hen ligt. 
En ik ben blij dat Hour of Power elke 
week die boodschap mag uitzenden 
in het kader van het thema van dit 
jaar: ‘Word vernieuwd in uw 
denken’. Ik wens iedereen veel 
vernieuwing toe.

Jan van den Bosch
Vice voorzitter Hour of Power
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Wat je denkt, ben je zelf!Geeft u mij een mama cadeau?Geeft u mij een mama cadeau?Geeft u mij een mama cadeau?Geeft u mij een mama cadeau?
Het verlangen van een kind naar geborgenheid 
en liefde van een moeder is onmisbaar groot...

Elk kind heeft een moeder nodig!

Het verlangen van een kind naar geborgenheid 
en liefde van een moeder is onmisbaar groot...

Elk kind heeft een moeder nodig!

Graag vragen wij uw aandacht voor 
Nkululeko, Alwande, Siyanda, Olwethu 
en Lucky. Kinderen die we een liefdevol 
thuis willen geven. 

Pleegmoeder Lindiwe wil graag voor 
deze kinderen een mama zijn. 
Helpt u mee?

We zoeken voor dit nieuw samen-
gestelde gezin 100 donateurs die 
elke maand € 7 willen doneren. 
Geeft u ze een mama cadeau? 
Ga naar www.hartvoorkinderen.nl 
of bel 035 - 772 11 04

waar een kind weer kind mag zijn

Meer informatie? Vraag een gratis nieuwsbrief aan. Stuur uw naam en adresgegevens naar: 
info@hartvoorkinderen.nl
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aanrader
            louis pool

elkaar te staan en worden 
wij uitgedaagd. Laten we ons 
meeslepen in de haatgevoe-
lens die iemand oproept of 
kiezen we voor liefde? Als 
niet alleen de vrijheid van 
meningsuiting ons wordt 
ontnomen maar ook het 
respect voor het leven? Of 
als iemand ons beledigt om 
wat we geloven of omdat 
wij juist anders denken dan 
dat zij doen? Hoe gaan we 
daar mee om? Wat is hetgene 
waar wij voor staan, waar 
geloven wij in? Zo’n aanslag 
doet een beroep op iedereen. 

Verbinding in liefde en 
verdraagzaamheid
Een paar dagen na de aan-
slag trokken zo’n 3,7 miljoen 
mensen de straat op. Met 
hun tocht wilden ze een 
signaal afgeven; dit kan niet! 
Mensen uit allerlei hoeken: 
christenen, moslims, poli-
tiek links en rechts georiën-
teerden. Mensen met Franse 
vlaggen, maar ook met 
Arabische vlaggen. Jong en 
oud kwamen eendrachtig bij 
elkaar. Mensen die dromen 
van een wereld waarin er 
respect is voor elkaars 
mening maar bovenal waar 
respect is voor het leven zelf. 

Dat raakte mij enorm.
Op de pleinen en in de stra-
ten van Parijs en andere Fran-
se steden zag ik miljoenen 
ineens met elkaar verbonden 
in liefde en verdraagzaam-
heid. En wat dacht u van de 
miljarden mensen die dit 
evenement via de televisie 
volgden en zich op hun beurt 
verbonden voelden met hen 
in Parijs?  

Zolang als ik al bij Hour of 
Power werk hebben we met 
onze programmering en pas-
toraat gezocht naar verbin-
ding. Ook naar verbinding 
met onze kijkers. Wij willen 
een laagdrempelige televi-
siekerk zijn waar iedereen 
zich welkom voelt. Dat geldt 
voor de persoon die slechte 
ervaringen heeft met de kerk, 
of nog nooit in een kerk is 
geweest. Of de persoon die 
God eigenlijk de rug heeft 
toegekeerd. Of de persoon 
die ziek is of zich verloren 
voelt, eenzaam of gebroken. 
Maar ook de succesvolle 
zakenman die zijn leven 
leeg vindt of die vrouw die 
geen hoop meer heeft. Of de 
gelovige die voor de eigen 
kerkdienst nog even naar 
Hour of Power kijkt. Samen 

zijn wij Hour of Power!
Ik vind het heel bijzonder 
dat dit samen-gevoel de 
afgelopen maanden tot uiting 
kwam doordat bijna 600 
nieuwe donateurs zich bij 
ons aanmeldden. Zo’n 600 
mensen uit verschillende 
hoeken die nu ook achter 
Hour of Power staan. Mensen 
die willen dat de boodschap 
van liefde uitgedragen wordt. 
Hartelijk welkom!

Ons jaarthema voor 2015, 
‘Word vernieuwd in uw 
denken’, is na de aanslag in 
Parijs ineens heel actueel. 
De toestand van de wereld 
vraagt om een nieuwe ma-
nier van denken. God vraagt 
ons soms het tegenoverge-
stelde te doen van wat we 
voelen; te kiezen voor liefde, 
en angst te laten varen. 
Liefde creëert verbonden-
heid. God heeft mij lief zoals 
ik ben. En God heeft u lief 
zoals u bent…
Je suis Louis, en je suis …… 
(vul hier uw eigen naam 
maar in): wíj geloven in 
Liefde! 

Louis Pool
Directeur Hour of Power

Een nieuwe manier van denken
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jaren geleden, toen dominee schuller senior nog veel reizen maakte, 
werd hij eens een week lang rondgereden door dezelfde taxichauf-
feur. toen deze er na een week achter kwam dat hij met een domi-
nee te maken had, maakte hij ds. schuller al snel duidelijk niets met 
het geloof te hebben omdat hij overtuigd atheïst is. ‘dat kan natuur-
lijk zo zijn’, zei dominee schuller. ‘toch denk dat ik dat je god wel 
kent...’ ‘hoe bedoelt u?’ vroeg de taxichauffeur verbaasd. ‘dat komt 
door alles wat ik je de afgelopen week heb zien doen. je was heel 
behulpzaam voor mij en arvella, je was heel liefdevol voor je vrouw, 
aardig tegen je kinderen. dat alles getuigde van liefde. dus je kent 
liefde, maar weet alleen Zijn naam niet. god is liefde!’

H our of Power 
gelooft in liefde. 
In 1 Johannes 4 
vers 5 staat: ‘Wie 

liefheeft kent God en wie 
niet liefheeft kent God niet.’ 
Zo simpel en eenvoudig ligt 
dat. Liefhebben ligt in het 
hart van God en wij wil-
len God leren kennen. Wij 
willen Hem daarin volgen 
en daarmee ook onze naaste 
liefhebben. Gods liefde en 
Gods hart is oneindig groot. 
We hoeven Gods liefde niet 
te verdienen. God stelt geen 
voorwaarden. Gods liefde 
kenmerkt zich door genade. 
Het enige dat we hoeven te 
doen is op Hem vertrouwen 
en in Hem geloven. Als we 
dat kwijtraken wordt geloof 

geen relatie meer met God 
maar een religie waarbij de 
nadruk ligt op het verplichte 
moeten. Bij religie hopen we 
iets te verdienen en moeten 
we heel goed ons best doen. 
Bij religie gaat men tot het 
uiterste om zijn of haar zalig-
heid te verdienen. Mag ik het 
zeggen zoals Dick Pieterman 
het in zijn boek Genade 
schrijft: “Bij hen die naar de 
wet leven sterft het schaap 
voor de herder; bij hen die 
onder de genade vallen sterft 
de Herder voor het schaap.” 

Woensdagmorgen, 7 januari. 
In Parijs stormen zwaarbewa-
pende mannen het kantoor 
van het satirische blad 
Charlie Hebdo binnen. 

Twaalf mensen komen om 
het leven. In naam van God, 
in naam van religie. Wat 
zou er door het hoofd van 
de daders zijn gegaan? Wat 
maakte dat ze dachten dat 
God dit van hen vroeg? Hoe 
wreed en liefdeloos is deze 
God als je denkt dat je voor 
hem moet moorden? Dat 
je jezelf moet opblazen? In 
totaal zijn zeventien levens 
verloren gegaan door alles 
waarvan ik nu juist geloof dat 
het niets met liefde te maken 
heeft: wraak, moord, angst…

Omdat we geloven in 
liefde…
In dit soort tijden komen 
liefde en haat (ten gevolge 
van angst) recht tegenover 

Omdat we geloven in Liefde...
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Van harte beveel 
ik het boek:
de zin 
van het 
bestaan
van victor Frankl
aan!
‘Viktor Frankl was hoogleraar 
psychiatrie aan de Universiteit 
van Wenen en was een graag 
geziene gast van Dr. Robert H. 
Schuller bij Hour of Power. 

In deze autobiografie (bij 
Hour of Power te bestellen) 
beschrijft Professor Frankl zijn 
filosofie -de logotherapie-, 
die hij tijdens zijn verblijf 
in verschillende concentra-
tiekampen introduceerde. 
Zijn denkbeelden vermengen 
zich zo geleidelijk en voor-
zichtig met het verhaal, dat 
dit niet zomaar een boek is 
dat vertelt over de verschrik-
kingen van het concentra-
tiekamp. Viktor Frankl heeft 
een verrassend optimistische 
opinie omtrent het vermogen 
van de mens zich boven zijn 
lijden te verheffen en zowel 
de zin van het lijden als de zin 
van het bestaan te vinden. 

In het licht van de aanslag 
in Parijs trof mij de volgende 
zinsnede: Eén ding kan de 
mens niet worden ontnomen: 
de allerlaatste menselijke 
vrijheid – de keuze onder alle 
omstandigheden zijn eigen 
houding te bepalen, zijn eigen 
weg te kiezen.

Louis Pool

€ 14,95



geschenk
            bobby schuller

verschillen? Of zouden ze 
gewoon zeggen: Hij of zij 
onderscheidt zich in niets van 
alle anderen? Hij is precies 
als de rest! Zo wil ik niet zijn, 
u wel? Ik geloof dat het chris-
tendom iets unieks te bieden 
heeft. Net als Jezus zelf! 

Wij, als gelovigen, willen zo 
graag dat mensen ons aardig 
vinden. Dat komt omdat 
we onze identiteit leggen in 
wat we doen en wat mensen 
over ons zeggen. We volgen 
mensen in de wereld die leeg 
zijn, verloren, behoeftig. Zij 
hebben u nodig om te laten 
zien wat het inhoudt om 
vervuld te zijn van vrede, 
leven en goedheid. Ze heb-
ben iemand als u nodig om 
te laten zien wat het bete-
kent om werkelijk te leven. 
Wat ze nodig hebben is dat 
u bent als Jezus. Ze hebben 
mensen nodig die afrekenen 
met hun woede, mensen die 
eerlijk zijn, die hun andere 
wang toekeren als ze wor-
den geslagen, mensen die 
vrede willen, hun vijanden 

liefhebben, die kwaad met 
goed vergelden, die bidden, 
die naar God verlangen, die 
het goede liefhebben en het 
slechte haten. Zulke mensen 
hebben ze nodig!
Paulus zegt: conformeer 
u niet langer. Wees geen 
kameleon, probeer niet op 
uw omgeving te lijken. Houd 
u niet zo bezig met hoe de 
wereld over je denkt. Houd 
op met uw pogingen
eruit te zien zoals iedereen. 
Meelopers zijn er genoeg! 
Hij roept ons op om juist 
te veranderen! Het Griekse 
woord dat hij gebruikt is 
metamorphosis. Dat komt 

van morphè en 
dat is iemands 
innerlijke, on-
veranderlijke, 
essentiële essen-
tie. Dus de kern 
van iemand zou 
moeten verande-
ren in iets nieuws. 
In een volkomen 
nieuw persoon. In 
het licht van Gods 
liefde maakt het 
niet uit wat u doet 
of hebt. U bent 
geliefd. Probeer 

niet iedereen te verande-
ren die God niet kent, die 
verdwaald is. Maar vorm uw 
binnenste vanuit die liefde 
en sta uzelf toe anders te 
zijn. Vervolgens zegt hij: 
Dan zal u in staat zijn te 
onderzoeken wat Gods wil 
is. Zijn goede, aangename, 
volmaakte wil. Gods wil voor 
uw leven is goed. Gods wil 
voor uw leven is volmaakt-
heid. Volmaaktheid is een 
woord dat in het Engels niet 
goed overkomt. Als wij het 
woord ‘volmaakt’ horen, 
denken we misschien dat we 
perfect moeten zijn. Maar 
het Griekse woord dat wordt 
gebruikt is telios. Telios zou 
ook vertaald kunnen worden 
als ‘compleet’. 

U mag ophouden uw best te 
doen. Leef in Gods liefde! U 
bent niet wat u doet, wat u 
hebt of wat ze over uw zeg-
gen. Geef uw leven aan God! 
Dan wordt u de persoon 
zoals God bedoeld heeft; 
compleet. 
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ieGods liefde verandert uw leven

een 
ROTSvast 
geloof
Het is geestelijk de meest 
rijke toespraak die iemand 
in de wereldgeschiedenis 
ooit heeft gehouden: de 
Bergrede van Jezus.

Bobby Schuller legt de 
uitspraken die Jezus doet in 
de Bergrede eenvoudig uit.
Hij plaatst het in de tijd 
van toen en maakt tegelijk 
duidelijk waarom het 
vandaag actueel is. U kunt 
niet neutraal blijven als u dit 
boek leest.
Bobby Schuller helpt u in dit 
boek een rotsvast geloof te 
ontwikkelen dat niet blijft 
bij theorie maar u verandert 
van binnenuit. Zodat u uw 
geloof in de praktijk wil 
brengen. Zodat uw leven 
vrucht draagt.

Met de machtigingskaart 
in deze nieuwsbrief, kunt u 
gemakkelijk uw bestelling 
plaatsen. Voor een volledig 
overzicht van alle producten 
kijkt u op: 
www.hourofpower.nl/
winkel

72 - 6

s
t

u
d

ie

in de romeinenbrief roept paulus ons op om erop te vertrouwen dat 
we gered zullen worden als we geloven. het gaat voor onze redding 
niet om het naleven van de wet of om het voorbeeldig volgen van 
een aantal regels: het gaat om het geloof! geloof dat je door god 
als Zijn kind bent aangenomen. en dat is niet het enige. het is óók 
het geloof dat wat je ook doet, welke fouten je ook hebt gemaakt of 
welke last je ook met je meedraagt god van je houdt! hij is niet eens 
teleurgesteld in je. hij verlangt naar je en accepteert je vanwege dat 
wat jezus voor je heeft gedaan. 

W ist u dat 
de Romei-
nenbrief 
eigenlijk 

over loslaten gaat? Het idee 
loslaten dat we volmaakt 
kunnen worden. Maar vooral 
het idee loslaten dat God u 
alleen liefheeft zoals u zou 
moeten zijn. Er zijn geen 
voorwaarden verbonden 
aan Gods liefde. Hij heeft u 
gewoon lief, onvoorwaarde-
lijk. Of u het nu gelooft of 
niet en of u het nu wel of niet 
weet. Dat is de essentie van 
het evangelie van de genade! 
Ongeacht onze zonden en 
fouten en ondanks ons on-
vermogen om God te volgen 
zegt Hij toch: Ik koester jou, 
Ik heb jou lief. 

Door Gods liefde anders 
gaan denken
Paulus zegt in het betref-
fende bijbelgedeelte: ‘Ik 
vraag u broeders en zusters 
met een beroep op Gods 
barmhartigheid...’ Deze zin 
is heel belangrijk. Wat Paulus 
verder gaat zeggen, heeft 
geen geldigheid buiten Gods 
genade. Alles wat daarna 

gezegd wordt over vernieu-
wen van de gezindheid moet 
voortkomen uit een liefdevol 
initiatief van God. God is een 
God van genade, liefde en 
mededogen. Verliezen we dat 
uit het oog, dan wordt het al-
lemaal niks. Als u denkt dat u 
niet wordt geaccepteerd, niet 
geliefd bent als u zich gebro-
ken voelt, berooid, leeg of 
als u denkt dat u Gods liefde 
moet verdienen, dan wordt u 
net als een farizeeër en dat is 
niet wat God voor ons wil.

De menselijke ziel heeft veel 
weg van een boom. Als u een 
zaadje in de grond stopt om 
een boom te kweken is er 
aarde nodig, water, kunst-
mest en zonlicht. Na een 
tijdje gaat de boom vrucht 
dragen en wordt hij groen. 
Zo is het ook in het leven van 
een christen. Jezus vergeleek 
de kerk met een wijnstok, 
en ons met de ranken. De 
Heilige Geest en Gods liefde 
zijn het sap in onze ranken. 
Als dit ontbreekt, wordt het 
moeilijk met de groei. Wij 
christenen redeneren vaak: 
‘Ik ben een boom en ik moet 

vrucht dragen. Ik ga dus mijn 
uiterste best doen om vrucht 
te dragen’. Maar zo gaat een 
boom juist dood: de blade-
ren worden bruin, de takken 
grijs. Dat we ontzettend ons 
best doen maar geen vrucht 
lijken voort te brengen is een 
gevoel dat veel christenen 
hebben. Het gaat niet om 
wilskracht, of nog vuriger 
uw best doen. Het is alleen 
maar belangrijk dat u wor-
telt in goede, voedselrijke 
grond. En dat uw takken in 
de zon staan. Onze ziel heeft 
zorg en voeding nodig om te 
groeien. De beste voedsel-
bron is de ware, werkzame 
liefde van God. 

Vernieuwd in uw denken
Paulus vervolgt: ‘U moet uzelf 
niet aanpassen aan deze 
wereld, maar juist anders 
zijn en vernieuwd worden in 
uw denken’. Wat ziet er in 
uw leven als discipel anders 
uit dan wat we in de wereld 
zien? Als iemand over u zei: 
‘Kijk, een leerling van Jezus. 
Dat kun je nu echt duidelijk 
zien.’ Wat zouden ze dan 
opnoemen? Waarin zou u 

‘U mag ophouden uw best te doen. Leef in Gods liefde!’

€ 24,95
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begin van het jaar was tiemen westerduin in de uitzending om het 
jaarthema van hour of power te onthullen. vorig jaar lanceerde 
anne van der bijl het thema: ‘wees niet bezorgd’. voor 2015 is het 
thema: ‘word vernieuwd in uw denken’.

in de kerk hing bij het binnenkomen 
van de eerste bezoekers gelijk al een 
gezellige sfeer. het was op de avond 
voor kerstavond dat de eusebiuskerk in 
arnhem haar deuren opende voor 
‘the glory of Christmas’. 

      tiemen westerduin
ja

a
r

t
h

e
m

a Word vernieuwd in uw denken 
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U moet niet worden 
als de mensen 
die zich niets van 
God aantrekken. 

U moet anders worden, door 
een nieuwe manier van den-
ken. Dan kunt u ontdekken 
wat God wil.’ romeinen 12:2

Het thema doet mij denken 
aan een verhaal dat mijn 
dochter Annelyn in het boek 
‘Wie dit kind ontvangt’ heeft 
geschreven. Dit boek gaat 
over kinderen uit de derde 
wereld. 
Annelyn is een geweldige 
dochter! Op bepaalde pun-
ten is ze wat kwetsbaarder 
dan anderen. Soms kost in-
teractie met andere kinderen 
haar meer energie of vindt ze 
bepaalde dingen op school 
moeilijk. We gaan met haar 
een bijzondere route en dat 
geeft vreugde maar soms ook 
extra zorg…

Op een dag merkte ik dat 
ze niet zo lekker in haar vel 
zat. Ze zei zelfs tegen mijn 
vrouw dat ze niet meer naar 
school wilde! Ik maakte me 
natuurlijk zorgen, nam haar 
op schoot en probeerde er 
in een gesprekje achter te 
komen wat de reden was 
van haar plotselinge omslag. 
‘Zeg het me maar, Annelyn!’, 
moedigde ik haar aan. Ik zag 
haar naar woorden zoeken. 
Ik vroeg: ‘Is het vanwege de 
meester?’ Nee, dat was het 
niet. ‘Weet je niet met wie 
je in de pauze moet spelen?’ 
probeerde ik. Uiteindelijk 
kwam het hoge woord eruit: 
‘Papa, ik kan niet rekenen!’. 

Ik zag hoe het op haar drukte 
en dat raakte me. Alle dingen 
die het meisje wél kan waren 
naar de achtergrond gescho-
ven en nu was dit het enige 
waar ze nog aan kon denken. 
Ze dacht: ‘Ik ben anders dan 
anderen.’ Ik wist dat ik haar 
probleem niet zomaar kon 
oplossen en bad God hoe ik 
haar zou kunnen troosten. 
Toen schoot me te binnen: 
‘Annelyn, als je voor Gods 
plan met je leven had moe-
ten kunnen rekenen, dan had 
je het wel gekund. Al leer je 
op de hele basisschooltijd 
geen sommetje meer bij! Dat 
kan papa niets schelen. God 
heeft een plan met jou!’

Het was niet dat haar hele 
leven vanaf dat moment 
veranderde, maar rekenen 
was geen issue meer voor 
haar. Ik zag de opluchting. 
Iets later vroeg ik haar een 
stukje voor het boek ‘Wie 
dit kind ontvangt’ te schrij-
ven. Ze is goed in schrijven 
en nam haar taak ook dan 
ook heel serieus. Ze pakte 
een blad papier, deed haar 
kamerdeur dicht en drie 
kwartier later kwam ze naar 
me toe en zei: ‘Papa, er moe-
ten meer mensen zijn zoals 
ik. Voor die mensen heb ik 
dit geschreven.’ Ik keek naar 
de tekst: ‘Ik ben blij dat God 
mij gemaakt heeft zoals ik 
ben. Meestal dan. Soms huil 
ik en dan weet ik niet zo 
goed waarom. Ik heb andere 
talenten dan anderen en dat 
is soms moeilijk. Waar ik op 
school cijfers voor krijg, dat 
zijn niet mijn échte talenten. 

Ik zorg graag voor kinderen 
en dieren en wil naar mijn 
sponsorkind gaan. Ik voel het 
als andere kinderen verdriet 
hebben of gepest worden en 
dan wil ik helpen. Ik vind het 
zo jammer dat dit op school 
niet echt telt. Ik zeg tegen de 
kinderen die dit ook hebben: 
ook al is de hele klas goed in 
iets en jij niet: God heeft een 
plan met jou. Verlies de moed 
niet. God heeft jou nodig. 
Soms kun je boos zijn, dat 
ben ik ook wel eens. Maar jij 
hebt een bijzonder talent. 
Als iedereen hetzelfde zou 
zijn was dat echt een pro-
bleem. Iedereen is anders en 
dat is goed.’ 

We hebben op een of 
andere manier de neiging om 
onszelf te vergelijken. Om 
de norm van een ander onze 
norm te laten zijn. Wat de 
wereld om ons heen zegt be-
paalt hoe wij ons voelen en 
gedragen. Het maakt me erg 
blij dat mijn eigen dochtertje 
zegt: Je bent gemaakt zoals 
je bent en dat is goed. Ook 
u mag vernieuwd worden in 
uw denken. God wil in uw 
denken komen en dat zal 
uw handelen beïnvloeden. 
God begint daarbij niet aan 
de buitenkant. God begint 
hiervoor in uw denken! 

Ik vind dat Hour of Power 
een heel goed thema heeft 
gekozen. Hour of Power wil 
mensen niet vertellen wat 
ze moeten doen, maar mag 
mensen wél vertellen waarin 
ze mogen geloven. 
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E en kwalitatief kerstconcert 
zoals we dat van Hour of Po-
wer gewend zijn’, aldus een 
van de bezoekers. ‘Wat een 

heerlijk samenzijn!’, zei een ander. 

De reacties die we na het concert op 
kantoor binnenkregen waren zeer 
enthousiast. En daar zijn we blij om! 
Maandenlange voorbereiding moest 
uiteindelijk voor het resultaat zorgen 

dat op die avond zichtbaar werd. 
Nita Whitaker en haar dochter Liisi 
zorgden voor geweldige optredens 
met afwisselend traditioneel en ver-
nieuwende kerstliederen. Het koor 
Forever workship en Sir5 maakten 
de avond tot een bijzondere bele-
ving. Jan van den Bosch presenteerde 
de avond en zelfs Bobby vanuit de 
USA kwam even aan het woord. 
We blikken graag terug. Kijkt u mee? 

’ 

impressie

Een prachtig uitgelichte Eusebiuskerk, zorgde voor
een warm sprookjesachtig decor tijdens het 
kerstconcert.

Enthousiast beantwoordt het publiek de vraag 
van Jan om even naar de camera te zwaaien.

Samenzang met behulp van diverse beeldschermen 
waar de liedteksten op staan afgebeeld.

Vocal Group Sir5

Vertelling en presentatie door Jan van den Bosch

Prachtige optredens van Nita Whitaker en haar dochter Liisi LaFontaine

Forever Worship onder leiding van Marcel Koning

Meer terug zien of informatie over dit concert terug willen lezen?
www.hourofpower.nl/televisie/over-hour-of-power/nieuws/events 72 - 9

Jan van den Bosch neemt met zijn iPad een foto van het zwaaiende publiek. Beloofd aan Bobby in LA.
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Dit zijn de winnende inzendingen:

Wim Bakker, Naarden
A. Bieze, Amsterdam
C. Lagerwaard-Kok, Capelle a/d IJssel
M. van Sluijs, Middelburg
M. Steenhoek, Almere

Prijswinnaars, van harte gefelici-
teerd! Het boek ‘Een ROTSVAST 
geloof’ van Bobby Schuller kunt 
u spoedig tegemoet zien! 
Alle overige inzenders willen wij 
hartelijk danken voor hun 
deelname. 
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Ervaar het wonder van kerstProgrammaoverzicht*
Hour of Power Magazine
Postbus 22, 1250 AA Laren
T 035 538 05 88
F 035 538 06 11
HOOPlijn telefoonnummer:
T 0900 - 333 4447
info@hourofpower.nl     
www.hourofpower.nl
www.gebedvandedag.nl
www.overdenkingvandedag.nl
www.jezuszegt.nl
www.inspirationalthoughts.nl

Hour of Power op social media
www.facebook.com/HourofPowerNL
www.twitter.com/HourofPowerNL
www.linkedin.com/company/stichting-hour-of-power

De redactie stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van 
websites van derden.

Het HOOPmagazine verschijnt in diverse vormen in totaal 6 x per 
jaar. Deze wordt gratis toegezonden aan onze Eagle-donateurs. 
Vanaf € 5,00 per maand maakt u deel uit van de groep kijkers 
die de uitzendingen van Hour of Power in Nederland mogelijk 
maakt en blijft u door middel van dit magazine op de hoogte van 
nieuws en activiteiten. Voor meer informatie: www.hourofpower.
nl/eagles/word-een-eagle

Missie van Hour of Power
Door middel van het wekelijkse Tv-programma wil Hour of Power 
de Liefde van Christus doorgeven en mensen laten kennismaken 
met God. We geloven dat Zijn liefde levens positief kan beïnvloe-
den en opbouwen, troosten en bemoedigen. Zie verder op: 
www.hourofpower.nl/televisie/over-hour-of-power/missie-visie

Steun Hour of Power Nederland
•  Door donateur te worden.
 Wilt u regelmatig op de hoogte blijven van onze TV-program-

ma’s en andere activiteiten en bent u sympathisant dan vragen 
we u vriendelijk te overwegen om u aan te sluiten bij de 

 Eagle-club. Voor meer info zie antwoordkaart of bel ons: 
 035 538 05 88 of ga naar: www.hourofpower.nl/eagles/word-

een-eagle/word-nu-eagle
•  Door giften te geven of Hour of Power testamentair te geden-

ken, in de vorm van legaten, vrij van rechten en zonder kosten. 
Onder bepaalde voorwaarden zijn giften aan Hour of Power 
volledig aftrekbaar.

Hoofdredactie:
Esther van Helden

Traffic:
Chris Tims

Basisontwerp en vormgeving:
Erna Hemmink

Fotografie:
Justin Heyl, Marieke Dijkhof, Erna Hemmink

Eindredactie:
Louis Pool

Puzzel:
HHProductions, Almelo

Druk en verspreiding:
Van der Perk drukkerij, Groot-Ammers

Hour of Power Nederland
ING 13800 t.n.v. Hour of Power te Laren
IBAN: NL32 INGB 0000 01 38 00
BIC/SWIFT code: INGBNL2A
Rabobank 10.09.95.985 te Laren
IBAN: NL80 RABO 0100 99 59 85
BIC/SWIFT code: RABONL2U
Bankrek.nr. België: KBC - 736-0003641-19
t.n.v. Hour of Power te Laren, Nederland
Voor giften vanuit andere Europese landen kunt u gebruik maken 
van onze Rabobank-rekening

Hour of Power is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Giften aan Hour of Power zijn fiscaal aftrekbaar

volg ons:

i

Onder de goede inzendingen op onderstaand kruiswoordraadsel verloten wij dit keer 
12 x het compacte dagboekje: ‘Een minuut voor God’ deel IV. Bovendien geven we iedere 
winnaar nog eens een prachtige kunstkaart cadeau, speciaal beschikbaar gesteld door 
Arie Reurekas (gast op 8 februari) www.arieskunst.nl

Wat moet u doen? Los de puzzel op en vul in onderstaande balk de gevraagde 
cijfers in. Hier leest u dan de oplossing. Stuurt u deze oplossing vervolgens in 
vóór 21 februari 2015! Per e-mail: redactie@hourofpower.nl of per post: Hour 
of Power, Postbus 22, 1250 AA Laren. Vermeld als onderwerp bij uw e-mail of 
briefkaart: prijspuzzel. 
N.B. Wij kunnen alleen inzenders voorzien van volledige NAW-gegevens blij maken met een prijs.

Wij wensen u opnieuw heel veel puzzelplezier!

Vertrouw je gevoel...
euh je verstand
Wantrouw jij je gevoel of eerder je verstand? Deze 
vraag kregen twee bekende christelijke Nederlanders 
voorgelegd op een symposium waar ik te gast was. 
Het antwoord? Ze wantrouwden hun gevoel. Even 
dacht ik dat ik uit een tijdmachine, na een reis van 
honderden jaren terug in de tijd, was gestapt. 
 
In de geschiedenis is het verstand altijd hoger 
gewaardeerd dan het gevoel. Men meende tot de 
Reformatie, maar ook daarna nog wel, dat de mens 
in alles door de zondeval was geraakt, behalve zijn 
rationele vermogen. Met je denkvermogens kom je 
nog ergens, en is vooruitgang te boeken. Vertrouw 
dus vooral je verstand, niet je emoties, was de 
dominante gedachte. In veel kerken, ironisch genoeg 
vooral de Gereformeerde, zag en zie je dit ook terug; 
kennis over God is belangrijker dan beleving. Het is 
daarom niet verrassend dat evangelische kerken en 
pinksterbewegingen in de 20ste eeuw een enorme 
groei meemaakten. 
 
Gevoel en verstand plaatsen we vaak tegenover 
elkaar. Dat lijkt me niet juist. Onze gedachten 
moeten we net zoveel wantrouwen als ons gevoel. 
Tegelijkertijd kan het één niet zonder het ander. 
Geloven zonder gevoel is als een groepje vissers die 
alleen maar praten over vissen, maar nog nooit een 
hengel hebben uitgegooid. Geloven zonder verstand 
is als een visser die hengelt zonder aas. 
De Geest werkt door beide, gevoel en verstand. Hoe 
mooi is het als je kunt zeggen niet alles te begrijpen, 
maar wel blijdschap en vrede ervaart? En wat als je 
je even niet geliefd voelt door God? Gelukkig hangt 
je relatie met de Drie-ene niet af van wat jij wel en 
niet voelt. Geloven mag je doen met je hele hart, 
je hele verstand en al je kracht! Ik hoop niet dat ik 
daarvoor een tijdmachine nodig heb!

Dr. Almatine Leene
Almatine is onderzoeker aan de Universiteit van 
Stellenbosch en docent dogmatiek aan de VIAA 
Hogeschool in Zwolle.
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Almatine leene

      bobby schuller:

      speciale gasten:
     Tim Timmons (US) Herman Peter & Tabitha Buitelaar (NL)

Leven vanuit de Geest: Hij zet mensen in 
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      bobby schuller:

      speciale gasten:
     Kim Biddle (US) Arie Reurekas (NL)

Leven vanuit de Geest: Hij spreekt 
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      bobby schuller:

      speciale gasten:
     Dana Baker (US) Gert-Jan Segers (NL)

Leven vanuit de Geest: Hij is liefde 
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      bobby schuller:

      speciale gasten:
     Koor: kijkje achter de schermen (US) Rob Favier (NL)

Leven vanuit de Geest: Hij deelt uit 
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      bobby schuller:

      speciale gasten:
     Tenore: ‘The Lords prayer’ (US) Rolf Sietsma (NL)

Leven vanuit de Geest: Een levensstijl 
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      bobby schuller:

      speciale gasten:
     HoP Dixieland band (US) Peter Dijkstra (NL)

Van geven word je rijker: Geven met je hart 
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      gastspreker brad formsma:

      speciale gasten:
     Mindy Kim (US) gast nog niet bekend bij redactie (NL)

Van geven word je rijker: Geven maakt blij 
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      bobby schuller:

      speciale gasten:
     Steve Amerson (US) gast nog niet bekend bij redactie (NL)

Van geven word je rijker: Geven doet leven 
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        Interviews met bekende of onbekende Nederlandse gasten over wat
      geloof voor hen betekent.                  
      www.hourofpower.nl/televisie/over-hour-of-power/vertrouwde-gezichten

Jan van den Bosch 
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g       presentatie en ontvangst nederlandse gasten:

6 7 8 9 10

11 12

17 18

19 22

25 26 27

13 14

15 16

28

20 21 23 24

29 30 31 32 33

34 35 36

3937

45

38 40 41 42 43 44

46 47

1 3 5

20

46 40 36

39 15 12 3 32 42 44 9 31 8 4

Horizontaal
1. Westerse verdragsorganisatie - 4. Bron - 7. Vraag- en antwoordspel - 11. Lof - 12. Afrikaans land - 14. Meisjesnaam 
- 15. Afrikaanse rivier - 17. Dierenverblijf - 19. Of dergelijke (afk.) - 21. Vruchtennat - 23. Verhoogde toon - 24. Gereed 
-  25. Uitroep van pijn - 26. Mengen - 27. De jongere (afk.) - 28. Herkauwer - 29. Beroep - 30. Boerderijdier - 32. Boom - 
34. Onderwijsvorm (afk.) - 35. Duitse tv-zender - 37. Meisjesnaam - 39. Gigantisch - 43. Windrichting (afk.) - 45. Deel 
van een kolenkachel - 46. Bijbelse figuur - 47. Bevestigingsmiddel voor het haar 

Verticaal        
1. Bijbelse berg - 2. Slee - 3. Heidemeertje - 4. Persoonlijk voornaamwoord - 5. Voegwoord - 6. Chinese munt  - 
8. Vogel - 9. Voorzetsel - 10. Crème - 12. Muskietennet - 13. Bijbelse figuur - 16. Lekkernij - 18. Olympische Spelen (afk.) 
- 20. Kledingstuk - 22. Binnenste van een perzik - 23. Mal - 24. Vlaktemaat - 28. Bijbelse figuur - 29. Aan boord (afk.) - 
31. Bijwoord - 33. Zekering - 34. Vestibule - 36. Wild - 38. Kentekenaanduiding van IJsland - 40. Neon - 41. Openbaar 
vervoer (afk.) - 42. Rondhout - 44. Nikkel (afk.) 

2 4



Online bestellen? Ga naar: www.hourofpower.nl/webshop
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      kies uw product en bestel via de machtigingskaart

  inhoud   producten uit onze webshop:

The New Possibilities 
Thinkers Bible
Engelstalige bijbel waarin Dr. Schuller positieve 
teksten, die belangrijk voor hem zijn, heeft 
onderstreept. Deze bijbel heeft een prachtige 
luxe uitstraling.

7-delige onderzetters
Set van 7 verschillende onderzetters met op 
elke onderzetter een mooie afbeelding en 
een bemoedigende tekst.

Cd Daniel Rodriguez - 
I Believe
Op deze cd van de Amerikaanse tenor staan 
maar liefst dertien schitterende nummers, 
waaronder You raise me up, Sanctus, Nessun 
Dorma, Because we Believe; Panis Angeliscus, 
How great Thou art en het grootse God, and 
God Alone. Alle nummers zijn live met koor en 
orkest opgenomen.

Nieuwe 
Testament 
voor denkers 
vanuit mo-
gelijkheden
Een unieke luxe uitvoe-
ring van het Nieuwe Tes-
tament, verpakt in een 
prachtig bewaardoosje.

Hour of 
Power 
magneetjes
Zes vrolijke magneetjes 
met elk een kern van 
Bobby’s boodschap in 
een kunststof doosje.

Dvd pakket 
Bobby
- Leef een zinvol leven!
- Breng Rust in uw leven
- Je hoeft jezelf niet te  
   bewijzen
- Een Bloeiend bestaan
Vier prachtige dvd’s 
samen voor € 25,00

Ik ben 
met u
Ik ben met u...Het zijn 
de woorden die Jezus 
sprak kort voor Hij terug 
ging naar Zijn Vader in 
de hemel. Het is Zijn 
belofte voor elke dag, 
365 dagen per jaar. 

Gedenk-
penning 
Filippenzen
Deze bijzondere pen-
ning mag u er keer op 
keer aan herinneren 
dat God met u is. Op 
de penning staan drie 
bemoedigende teksten 
uit Paulus’ brief aan de 
Filippenzen.

Dvd Kan 
jouw droom 
werkelijkheid 
worden?
Vierdelige prekenserie van 
John Maxwell in de Crystal 
Cathedral.

Omdat JIJ het 
waard bent
Bobby Schuller schreef een 
prachtige verzameling van 
meer dan twintig persoon-
lijke brieven aan u, die u 
confronteren met nieuwe 
gedachten en perspectie-
ven. Beleef tijdens het lezen 
hoe kostbaar u bent in Gods 
ogen. Met een voorwoord 
van Jan van den Bosch.

Een minuut 
voor God 
deel IV
Als vervolg op de 
bestsellerserie is er nu 
ook een deel 4 van ‘Een 
minuut voor God’. 365 
inspirerende gebeden  
voor elke dag!

Cd Carried 
by Grace
Een prachtige instru-
mentale cd vol symfo-
nieën van hoop. Met 
klassiekers als Finlandia, 
Schindler’s List, maar 
ook modernere stukken 
als Song for the King 
van M.W. Smith. Een 
absolute must-have!

€ 29,95
€ 14,95

€ 19,95

€ 5,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 19,95

€ 8,50 € 20,00

€ 25,00

€ 4,95

€ 14,95


