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Gebrokenheid: Gods plan om Christus zichtbaar te maken in ons leven!
Als mensen houden we niet van pijn en gebrokenheid. Onze voorkeur gaat uit naar
stabiliteit, goede gezondheid en het onder controle houden van ons leven, maar.........
Gebroken christenen
vertrouwen niet meer
op zichzelf. Ze vechten
niet meer voor hun
eigen ideeën en
rechten. Ze hebben
door pijn geleerd dat
zij “zonder God niets
kunnen doen”
(Joh.15:5)

Zo mogen wij de God die onze gebrokenheid heeft geheeld laten zien en aanbevelen
aan anderen in Minas Gerais, Mato Grosso do Sul en Piaui. Het is belangrijk te vertellen
dat ze God kunnen vertrouwen en dat ze met al hun problemen terecht kunnen bij de
Vader. Hij is in staat de voor ons onmogelijke situaties te herstellen en te veranderen
in iets nieuws.
De vorige keer heb ik geschreven over Gabriela, als 7 jarig meisje lange tijd sexueel
misbruikt door een jongen van 15 jaar, opgegroeid zonder vader en ook emotioneel
misbruikt worden door haar stiefvader. Wat zijn we blij dat zij de Here Jezus heeft
aangenomen in haar leven. Door de verandering in haar leven zien we dat de houding
van haar stiefvader ook veranderd is en vindt hij het goed dat ze op zondag naar de
samenkomsten gaat. Opnieuw mochten we zien hoe groot en krachtig onze God is. Hij
kan levens veranderen en mensen redden uit situaties die voor ons onmogelijk zijn.

H O E G A A N W I J AL S CH R I S T E N O M M E T D E G E B R O KE N H E I D I N B RA Z I L I E ?

Zomaar één voorbeeld. Door gebrokenheid begrijpen we wat opofferende liefde is. En
daarom nemen we de kinderen van CEBEM maandelijks mee naar het bejaardentehuis
of de gehandicapten zorg om onze liefde te tonen, voor hen te zingen, te dansen en te
bidden. In het begin vonden de kinderen het eng, maar nu zijn ze er al helemaal aan
gewend. Zo mooi om de kinderen te zien genieten met de ouderen en de
gehandicapten. Een doelgroep die door velen vergeten wordt. Wij willen de kinderen
al jong leren liefde, tijd en aandacht voor hen te hebben. Op deze manier willen we
samen met de kinderen de naam van God grootmaken en het verschil zijn. Heeft de
Here Jezus ook niet alles voor ons gegeven? Zelfs Zijn eigen leven?
“Is jouw sterke wil al gebroken?” en “Probeer jij nog steeds de Here Jezus te dienen op
basis van eigen inzichten?” Wat is het nodig dat wij allemaal gebroken worden!
Mogelijk wil God deze nieuwsbrief gebruiken om jou op de knieën te brengen met het
gebed in je hart: “Heere, breek mij maar….opdat Uw Naam door mij heen verheerlijkt
wordt!”
We willen u aanmoedigen door te gaan met het ondersteunen van dit belangrijke werk
wat we in Brazilie mogen doen.
Hartelijke groeten
Wouter en Herma Berkhof

