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Gouden veer
Gods troon
Henk van ter Meij
Zilveren veer
Overvloedige vreugde
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06. Gods grootheid
07. Zonder woorden
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10. Lofzingen in de nacht
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Jan Mul
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Jelly Verwaal

Het thema voor september: STRESS
We kennen het allemaal wel: stress. In de bijbel kunnen we lezen dat men in die tijd ook
stress kenden. Lees het verhaal van Martha (nog) eens, zij beklaagde zich bij Jezus dat ze
het veel te druk had en alles alleen moest doen. Waarop Jezus haar antwoordde dat ze zich
veel te druk maakt en te bezorgd is. Er is maar één ding nodig!
En dan Daniel die zoveel verantwoordelijkheden op zijn schouders kreeg, dat was misschien
ook stressen voor hem, maar hij trok zich drie keer op een dag terug om te bidden, dat heeft
hem enorm geholpen..
Zouden Adam en Eva ook stress gehad hebben toen zij moesten verhuizen uit de veiligheid
van het paradijs naar een onbekende en vijandige plek, ver weg van hun vertrouwde thuis?
Veel van de stress die wij in deze tijd ervaren is nieuw (als we bijvoorbeeld denken aan het
streven naar perfectie op elk gebied in onze maatschappij). Toch kan de bijbel antwoorden
geven om rust te vinden, zie b.v. Mat. 11:28-30: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven.
Misschien kunt u een gedicht over uw eigen stress of stress van anderen maken en
verduidelijken in het gedicht hoe een christen hier mee om kan gaan. Ook andere
benaderingen t.o.v. stress en hoe je daar als christen mee om gaat kunnen in een gedicht

verwerkt worden.
Een moeilijke opgave, maar wel een opgave die ons allen misschien iets kan leren.
Inleveren kan tot en met zondag 26 september, eind september is de uitslag en wordt het
nieuwe thema bekend gemaakt, misschien is het wel het thema dat u zelf aangereikt hebt.
Succes gewenst.
De gedichten worden beoordeeld door de jury van de gedichtensite, in
het contactoverzicht kunt u zien uit welke personen de jury bestaat.

Thema's voor de volgende maanden.
Wij roepen onze auteurs / lezers op om thema's in te zenden voor de komende maanden.
Voor de redactie is het moeilijk om iedere maand weer met een nieuw thema te komen, maar
misschien heeft u hier geweldige ideeën over. Klik dan hier>>>> om uw thema op het
formulier in te zenden, met eventueel een uitleg erbij.

We zijn verheugd dat we er het afgelopen jaar veel nieuwe nieuwsbrieflezers hebben
gekregen. Ook hebben zich weer nieuwe auteurs aangemeld en zij draaien goed mee op de
site. Toch willen wij hen en misschien ook u, via deze nieuwsbrief attenderen op de regels en
ook is het handig voor u om de handleiding nog eens door te lezen.
Misschien heeft u gemerkt dat de advertenties op de site geminimaliseerd zijn. De redactie
vond het te storend en niet passend om allerlei knipperende en blinkende advertenties op de
site te laten verschijnen. Die advertenties brachten geld op om de server en alle bijkomende
kosten te betalen. We houden ons nu voornamelijk bij enkele googleadvertenties. Deze
brengen jammer genoeg niet voldoende op. De redactie betaalt de overige kosten uit eigen
zak, maar gaat zich beraden op een manier waarop we misschien toch nog uit de kosten
kunnen komen. We houden u op de hoogte.

