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In de dienst van 22 januari ging het in de preek over 'hoe luister jij naar God?'. Naar 
aanleiding van Jezus' gelijkenis over de zaaier. In de afgelopen diensten hebben 
Sjoerd en ik vaker jullie gevraagd om concreet te delen wat je denkt te verstaan of 
te begrijpen van Gods stem of leiding, nu we als De Fontein nieuwe wegen zoeken in 
de wijk en stad.  
 
In de dienst van 22 januari deelde ik na de preek briefjes en pennen uit. Ik vroeg 
jullie om in de stilte of tijdens het zingen 'indrukken' op te schrijven o f te tekenen: 
woorden, zinnen of beelden die je denkt, voor ogen ziet of aanvoelt. Zo probeerden 
we samen te luisteren naar de Heer Jezus.  
 
Hieronder vinden jullie wat jullie hebben geschreven of getekend in die dienst.  
Het zijn gedachten die jullie hadde n, korte gebeden, beelden die jullie voor je zagen, 
ingevingen of zinnen uit liederen. Sommigen gaan direct over de toekomst van De 
Fontein, anderen gaan meer over wat je meemaakt wanneer je samen stil wordt 
voor God.  
 
Als kerkenraadscommissie hebben we z e alvast doorgelezen. Het heeft ons echt 
geraakt, bemoedigd en geïnspireerd. Ze geven niet 'de oplossing' of 'het antwoord'. 
Wel zijn ze een hele mooie weergave van hoe God met ieder van ons in gesprek is 
om ons als gemeenschap de weg te wijzen.  
 
In de ko mende maanden zal het gezamenlijk luisteren naar God en de vragen die 
dat oplevert terugkeren in diensten en preken.  
 
ds. Sander Ris  
 
—---------  
Opgeschreven indrukken tijdens de dienst van 22 januari  
omtrent de toekomst van De Fontein in Zuidbroek en Ape ldoorn.   
 
Een stad op de berg zál niet verborgen blijven.  
 Zijn gemeente. . .  Uw hofstad.  
 
Praat met elkaar. Neem tijd en ruimte. Samen ontdekken.  
 
Open huis.  
 
God, ik houd van U. Vergeving. Aandacht. Stilte.  
 
Liefde voor iedereen. Behulpzaam naar iedere en. Nieuwe lieve mensen om me heen.  
 Ik hoor erbij. Laat de Fontein hier in het Kristal blijven.  
 
 



2 

Nadenken en bidden over / voor onze roeping als gemeente.  
 Er zijn voor . . .  o.a. de wereld. Dienstbaar.  
 Niet kerkcentrisch. We zijn onderdeel van.  
 Meer gebed voor . . . de wereld staat in brand.  
 Leer ons bidden.  
 
Een lopende kraan die maar blijft stromen.  
 Grote spreidende plas water. Niet tegen te houden.  
Rust. Tijd om stil te staan. Gedachten op een rij.  
 
Niet te klein denken van de kracht van de heilige Geest.  
 
Groeien in vrijmoedigheid en echtheid  
 (op een manier die echt bij mij past)  
Zet de Fontein weer in vuur en vlam.  
 
Een wervelstorm.  

Gevaarlijk, maar de zaadjes worden extra ver verspreid.  
 
+ een eigen (sereen) gebouw is fijn  
- beheer van eigen gebouw maakt soms dat je verleid wordt  
  'kerkje' te spelen. Dat kan afleiden van de inhoud.  
 
Waar 5 of 6 samen zijn, daar wil God aanwezig zijn.  
 De kerk is geen ruïne gelukkig,  

maar laten we altijd ons be st doen te luisteren.  
 

 
 

 

 
Ruimte. Rust. Mogelijkheden. Liefde boven alles.  
 Dankbaarheid. Troosten. Genade. Opwekking. Luisteren.  
Vreugde. Louter vreugde.  



3 

 
De vorm is op vele manieren mogelijk maar de inhoud blijft hetzelfde.  
 God is en blijft dezelfde.  
 
Er gebeurt zoveel dat je niet ziet, waarin jij de minime start mag zijn.  
 Love first! Powered by Christ.  
 
Vertrouwen.  
 
De Fontein gaat één dag per week de Herberg bemensen.  
 (eventueel daar ook cursussen geven)  
 
Open staan voor God.  
 
Ik voel pijn als de Fontein uit deze wijk weg gaat.  
 Én -als het moet - verlangen dat we naar de Hofstad in Zuid worden geleid  
 tot verlevendi ging .  
 
De Fontein maakt een laagdrempelige cursus over de Bijbel en het christendom.  

Tastbaar aanwezig zijn.  
 
Dat we mogen zaaien als gemeenschap  
 op een plek die U hiervoor heeft bestemd.  
 
Dat ik mag ervaren dat U, God, aanwezig bent tijdens de dienst.  
 En ons weer voor de voorliggende week weer kunnen laten zaaien.  
 
Visje.  
 
Missionair in de kerk aanzetten - vuur & vlam.  
 
Ik voel me warm, toch ril ik.  
 
Er komen stromen van zegen, dat heeft God zelf beloofd.  
 
Vertrouwen. Dankbaar.  
 
Waarheid. Rust. Luisteren. Compassie.  
 
Overstappen van gastlid naar echt lid worden.  
Gevoel van open -staan voor God, de Fontein en de mensen om mij heen.  
 
Ik voelde een oerkracht in mij komen!  
Vertrouwen. Aandacht. Interesse. Herkenning.  
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Verlangen. Verwa chting. Jezus.  
 
Vanuit mijzelf weet ik soms niet hoe ik verder moet.  
 Maar Uw woord is een lamp voor mijn voet  
 en een licht op mijn pad.  
 
Paarse vlag. Licht / wind. Daarna: wervelende dansers/danseressen.  
 "Geniet van mijn liefde. Speel en dans maar.  
 Zo worden jullie spieren sterk en wendbaar.  
 Dan kan Ik daarna jullie uitzenden  
 en mag je vol vertrouwen op de weg gaan."  
 
Kom met uw genade Heer - reinig ons door uw bloed.  
Geef ons uw vrede - waai met uw Geest.  
Geef ons uw vrede - en doorstroom ons opnie uw 
met uw Geest.  
En doorstroom ons opnieuw - doorstroom ons opnieuw.  
en doorstroom ons opnieuw - met uw Geest.  
 
Beeld: een gladde, zachte, roze edelsteen;  
 er kroop een insect uit (voelde negatief)  

die zich oprichtte, vouwde zijn vleugels uit: een prachtige felroze vlinder.  
Ik zocht de roze edelsteen op [op internet].  
Het was een rozenkwarts: teken van zelfopofferende liefde.  

 
 
Sla de handen in e lkaar met bedrijven, Gemeente en verenigingen.  

Dan gaat het lukken.  
 
 
Ik voel me dankbaar en emotioneel dat we in vrijheid kerkdiensten mogen houden.  
 Gods kerk zal overwinnen uiteindelijk.  



5 

Laten wij ons verrassen door wat de Hee r nú tot ons zegt?  
 Hij spreekt niet alleen vroeger of in de toekomst. God is een sprekende God.  
Gemeenschap van heiligen.  
Liefde voor God en de ander . . . zet ons in vuur en vlam  
 om in vertrouwen standvastig om de muren van Jer icho/Apeldoorn  
 te blijven lopen . . . Dat kan vanuit een G.H. Kerk, dat kan vanuit Schenkers.  
 
Laat mij weer dansen voor U.  
 En mij zo inzetten als klein zaadje.  
 
Gaat iedereen mee als we naar de andere locatie gaan?  
 Afbreukrisico (enquete).  
 
Rust en vrede. Zijn wie je bent.  
 
Zet uw kerk weer in vuur en vlam.  
 Zodat we geen lauwe kerk/gemeente zijn zoals Laodicea.  
 
Bouw de ruïnes op. Herstel uw kerk weer.  
 Oud leeg gebouw. Nieuw leven in.  
 
Laat de wereld zien wat Gods liefde voor iedereen kan betekenen.  
 
Verlangen om Gods stem te onderscheiden.  
 
Werken op hard e grond = maaltijd, samen eten , voor verslaagden en 'rugzakjes'.  
      Schenkers.  
Gebedsbijeenkomst.  
 
Warmte geven. Warmte ontvangen. Wisselwerking.  
 
Wie met tranen zaaien, maaien met gejuich.  
 
God is een werk met ons begonnen, zal daar ook mee verder gaa n. 
 
Hoop. Vreugde.  
 
 
Hóren wat de Geest tot de Fontein zegt.  
 Bidden met elkaar voor . . .  
 
Die grond moet zo blijven bestaan, dat alles er in kan gezaaid worden  
 en het zaad kan ontkiemen. Ga zo door, Fontein!!!  
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Laat los. Houd vol. Psalm 127:1  
[Als de HEER het huis niet bouwt,  
vergeefs zwoegen de bouwers;  
als de HEER de stad niet bewaakt,  
vergeefs doet de wachter zijn ronde.]  
 
Vol van uw glorie - vol van uw naam.  
 
Dat we onze gaven van de Geest morgen gebruiken om te luisteren.  
 
Zet volop in op de jeugd in Zuidbroek.  
 De kerk en zelfs het jeugdhonk is bijzaak.  
 
Mattendrager. Voorbode. Allemaal onderdeel van Gods kerk.  
 God heeft een plan met ieder van ons.  
 
Zaai  in liefde - oogst in geloof.  
 
Geef een luisterend oor.  
 
Dat er meer vrede komt.  
 
Geloof in mij, de Heere, tot in eeuwigheid. Wees lief en gehoorzaam.  
 
Een concertzaal is moeite waard als daarin een orkest tot leven komt,  
 als de musici hun instrumenten vooraf gestemd hebben,  
 letten op de dirigent en de partituur volgen  
 en in samenspel met anderen tot klinken brengen.  
 Het wordt pas dynamisch als de dirigent zijn inspiratie kwijt kan  
 en zijn stempel er op aanbrengt.  
 
Wees een verbinder. Breng de twee verschillen samen. Jeugd en wethouder.  
 Ook iets over bloemen, wat ik n iet begrijp.  
 
Durf! Als God voor ons is . . .  
 
Houd Mij in je gedachten, in alles wat je doet.  
 
Het gaat niet om de vorm (gebouw), maar om de inhoud [hartje].  
 
Apeldoorn: dit is het moment om het commercieel / financieel te regelen  

voor de komende jaren. Er is iets te halen.  
 

Vertrouwen. Dankbaarheid. Ontvangen.  
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