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Geloven en weten. 
Aan het einde van een gebed, aan het einde van de preek, na de zegen zeggen we: AMEN. 

Het woordje amen heeft een heel bijzondere betekenis. Het is niet zomaar het signaal voor 
einde verhaal. Amen is een oud bijbels woord van een bevestiging.  
Wie amen zegt bevestigt: Zo zij het - ik vertrouw erop - het is waar en zeker - zeker en 

vast. 
Als je in gebed met God in contact wilt zijn, dan meen je wat je tegen God zegt. En dan 

bevestig je dit met AMEN = Zo is het! Ik meen het! 
Want geloven is meer dan vermoeden. Geloven is vertrouwen. Zodoende bijna weten. 
Natuurlijk heb je er geen bewijs voor. En toch vertrouw je erop dat het klopt.  

Hoe zou je de liefde van je partner kunnen bewijzen? Je voelt, je ervaart het, je vertrouwt 
erop. Dus je weet je geliefd. Tegen je 'lief' zeg je toch ook niet: misschien houd ik van jou 

- maar wie weet? - zoek het maar uit! Nee, als het goed is dan ga je voor de liefde. En als 
er een kink in de kabel zit, dan probeer je de liefde weer op het spoor te krijgen. Want je 

gelooft erin! 
In deze onzekere tijd zou ik niet zonder dit geloof, zonder dit vaste vertrouwen, kunnen 
leven. We weten niet welke kant de pandemie op gaat. We weten niet, wat mij, wat u of 

uw naasten nog zal overkomen. Of al de maatregelen tegen corona, of de vaccinaties 
afdoende zijn. Ik hoop erop.  

Maar voor mij is in dit alles nog veel belangrijker om te weten, dat niemand er alleen voor 
staat. Dat God ons vasthoudt - wat er ook gebeurt. Daar geloof ik in. Zeker en vast. 
Daarom bidden wij zonder op te houden en beëindigen onze gebeden met de bevestiging 

AMEN. Zo beamen wij wat wij van God te weten komen. En zo herinneren wij God aan zijn 
beloften. Aan zijn trouw. Zijn liefde.  

Zeker weten! Amen.  
 

ds. Wolf Jöhlinger 

Veertigdagentijd 
Beste gemeenteleden van onze kerken. 

Woensdag 17 februari begint de 40-dagentijd in aanloop naar Pasen. Centraal staan dit 
jaar de 7 werken van barmhartigheid. 
 

Als u op de link klikt krijgt u in een YouTube filmpje meer informatie: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zr0S0dOVxZA 

 
Als eerste is het bezoeken van gevangenen aan de beurt. Hoe u hieraan mee kunt doen 
wordt verteld in dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=64rfjxIBA6w 
 

De app-groep gaat 17 februari van start. Hierin kunnen we elkaar aanmoedigen om mee te 
doen. Stuur een appje naar Deborah Fontijn 06 134 151 74 met daarin uw naam. Dan voeg 
ik u toe aan de groep. Later zal in deze app-groep de kledingruilbeurs plaatsvinden. 

 
We hopen dat u allemaal meedoet. 

 
Groeten, 
Dity Hofman 

Marijke van der Wal 
Deborah Fontijn 

 
 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=zr0S0dOVxZA
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Diensten de komende tijd  
Een opgenomen dienst is te beluisteren via kerkomroep Bellingwolde en Blijham. 
De liederen die u hoort tijdens de dienst komen uit het archief van de cantorij Munter AE 

en cantorij Westerwolde, beiden o.l.v. dhr. R. Wind. 
 

zondag 14 februari een opgenomen dienst in Wedde 
voorganger ds. W. Jöhlinger 
collectes: KIA Noodhulp en Kerk 

 
zondag 21 februari 2021 een opgenomen dienst in Bellingwolde  

voorganger ds. H. Veltman 
collectie KIA Werelddiaconaat en Kerk 
 

zondag 28 februari 2021 een opgenomen dienst in Blijham 
voorganger  ds. W. Jöhlinger 

collectie Missionair Werk en Kerk 
 
Voor de collecte van de kerkdiensten kunt u onderstaande gegevens gebruiken : 

NL34 ABNA 0485 2420 60 t.n.v. Kerkrentm. Pr. Gem. Blijham o.v.v. collecte +datum 
NL07 RABO 0306 6232 34 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blijham o.v.v. collecte + 

datum 
 

 
In Petrus,een online blad van de PKN staat het volgende lied: 
 

Waar twee of drie mijn woorden horen, 

veelstemmig zullen zij verstaanbaar zijn. 

Waar twee of drie eenstemmig zwijgen, 

vertrouw op mij: Ik zal er zijn.  

door ds. Job de Bruijn  
 
Het hele lied, compleet met zang kunt u in op de site vinden. U kunt zich gratis abonneren 

via: https://petrus.protestantsekerk.nl/ 
Het is beslist de moeite waard! 
 

Met hartelijke groet 
Geeke van der Haar 

https://petrus.protestantsekerk.nl/

