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Tussen 24 april en 23 mei zullen 1,5 miljard 
moslims vasten tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Zij zullen naar God en Zijn 
vergeving zoeken. Zij zullen hopen dat hun 
gebeden en hun devotie tijdens de maand van 
ramadan hun kansen op het een leven in het 
paradijs zullen vergroten. Bid je mee dat zij 
zullen een bijzondere ontmoeting hebben 
met de levende God tijdens deze maand van 
zoeken?

Vanuit Mahabba hebben wij een reeks resources 
beschikbaar gemaakt om u te helpen een zegen 
te zijn voor uw moslim buren tijdens deze 
periode. Klik hier (https://padlet.com/mahabba/
n387u9kf932z49tl) om deze online te bekijken.

Zoals elk jaar is er een 30 dagen gebedsgids 
gepubliceerd om jou te helpen bidden voor 
moslims tijdens de ramadan. Er zijn nog 
exemplaren beschikbaar. Als u eentje wilt hebben 
kunt u afspreken met David om deze op te halen.
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Oproep • bemoediging

Opgelet • Nieuw mailadres!

zoom-dienst • online studie

We willen de mogelijkheid bieden om elkaar te bemoedigen door getuigenissen 
te delen. Heb jij een getuigenis van Gods trouw en goedheid die je wil delen 
met anderen binnen de kerkgemeenschap? neem dan contact op met Stephan 
(stephan.de.feyter@gmail.com). We willen onderandere de zoom-diensten 
gebruiken om getuigenissen te delen.

Wegens het succes van de vorige 2 zoom-diensten zullen we dit tweewekelijks 
blijven organiseren. De volgende keer zullen we naar een studie luisteren. 

Wil je hier aan bijdragen? Dat mag zeker, neem contact op met de werkgroep of 
de oudsten. De werkgroep zorgt steeds voor de technische ondersteuning. 

mag je vanaf nu naar de werkgroep sturen via:

gedichten • kaartjes • 
tekeningen • foto’s • recepten • 
puzzels • creatieve opdrachten • 
kunstwerken • en meer ...

weekbundel@depottenbakker.be

Volgende zoom-diensten: 17 mei • 31 mei • 14 juni • ...
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder 
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
Wachtwoord voor 17 mei: 779052
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Thomas Nop

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpxk2b7BagsFn4AzHzR1WowD

https://open.spotify.com/playlist/1pBCF2EYkR3d0FO1ZIk2fO

648 – Levende offers

U roept ons, Vader,
Om als dank voor uw liefde
U te aanbidden Heer.
Wij willen komen
In uw nabijheid
En buigen voor U neer.

Vernieuw ons denken nu,
Open ons hart,
Help ons uw stem te verstaan.
U gaf uw leven, Heer;
Dankzij uw dood
Mogen wij voor U staan.

Refrein:
Hier zijn wij,
als levend offer, Heer,
Heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor uw troon neer,
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.

(herhaling vanaf het begin)

Bridge:
Wij knielen neer bij het kruis,
Zien uw lijden heel dichtbij.
U wilde sterven voor ons;
Ons leven geven wij.
Wij eren U...

Refrein (2x)

Op dat moment (Opw 545)

Vers 1:
Jezus, Heer, 
Wanneer ik aan uw offer denk 
Zie ik een lijden, zo ongekend. 
En steeds meer ervaar ik dat als godsgeschenk, 
Ben ik daar op dat moment (2x)

Refrein 1
Op dat moment zie ik U 
Aan het kruis waar U leed 
En is mijn hart verbroken 
door wat U voor mij deed; 
Op dat moment van vreugde, 
Op dat moment geef ik mij opnieuw.

Vers 1

Refrein 1

Vers 2:
Nu bent u verheven tot de hoogste plaats, 
Waar ik U zien zal zoals U bent. 
Maar ook nu blijft U mijn steun en toeverlaat, 
Dank ik U op dit moment (2x)

Refrein 2:
Op dit moment zie ik U 
Aan het kruis waar U leed 
En is mijn hart verbroken 
door wat U voor mij deed; 
Op dit moment van vreugde, 
Op dit moment geef ik mij opnieuw.

Bridge: (4x)
Dank u voor het kruis, 
Dank U voor het kruis,  
Dank U voor het kruis, o Heer.

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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548 – De muziek vervaagt (Opw 548)

De muziek vervaagt
langzaam wordt het stil,
dan kom ik bij U.
Met mijn grootste wens
iets te geven Heer
waar U blij mee bent.

Pre-refrein:
Ik geef U meer dan een lied
want, een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.

Refrein:
Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen Jezus.
Ik heb zo’n spijt van hoe ik ermee omging
want het gaat toch om U,
om U alleen Jezus.

Onvolprezen Heer,
U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan.
Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb
leg ik voor U neer.

Pre-refrein

Refrein (3x)

594 – Uw Naam is Heilig

U bent Ik Ben op de troon
U naam is heilig

U bent de christus Gods zoon
U naam is heilig

U bent de Redder die kwam
U naam is heilig

U bent het Vlekkeloos Lam
U naam is heilig

In uw naam
Worden zondaars weer rein
is de troost in de pijn
In uw grote naam
In uw naam
Ligt een veilig bestaan
en kracht om door te gaan
In uw grote naam

Mijn Redder (Opw 680)

Iedereen zoekt naar liefde, 
Trouw die nooit teleurstelt. 
Geef Uw genade Heer. 
Iedereen zoekt vergeving, 
De goedheid van een Redder, 
De hoop van de volken.

Refrein:
Mijn Redder bergen moeten wijken 
Voor Zijn geweldige kracht, 
Zijn geweldige kracht. 
Als Redder, grote Overwinnaar 
Stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf.

Neem mij zoals ik ben, Heer, 
Met al mijn angst en falen. 
Vul mijn hart opnieuw. 
Ik geef mij aan U over 
Met alles wat ik geloof, Heer, 
Wil ik U volgen.

Refrein

Bridge:
Laat Uw licht aan heel de wereld zien, 
Wij zingen tot de eer 
Van de verrezen Heer. 
Jezus, laat Uw licht 
Aan heel de wereld zien, 
Wij zingen tot de eer 
Van de verrezen Heer.

Refrein (2x)

Bridge

559 – Schijn met uw licht

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,
Schijn met uw licht in mijn hart,
Dat ik U zien zal, dat ik U zien zal.

Bekleed met majesteit en macht,
Stralend in de glans van uw glorie.
Vul ons met liefde en kracht.
Wij zingen: heilig, heilig, heilig.

Bridge/tegenstem:
Heilig, heilig, heilig! (3x)
Dat ik U zien zal
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775 – Bij het kruis

Er is een plek waar liefde heerst
En nooit vergaat
Waar mijn God vergeving geeft
En ons aanvaardt

Genade als een waterval
Stroomt van Gods troon
En wast ons schoon

Refrein:
Bij het kruis, bij het kruis
Geef ik alles aan U
Vol ontzag voor U
Vol ontzag voor U
Hier kleurt liefde rood
Wast mij wit als sneeuw
En ik leef door U
En ik leef door U
Jezus

Er is een plek waar zonde sterft
En schande wijkt
Waar mijn hart vergeving vindt
En vrede

Genade als een waterval
Stroomt van Gods troon
En wast ons schoon

Refrein

Bridge:
Heilig is de grond
Waar ik hoop hervond
Hier kniel ik neer
Hier kniel ik neer
Armen uitgestrekt
Hier waar U mij redt
Hier kniel ik neer
Hier kniel ik

Refrein (2x)

Waardig is Uw Naam (Opw 828)

Lam van God 
U die alle zonden van de wereld droeg 
U die ons met God de Vader heeft verzoend 
U bent waardig

Lam van God 
Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald 
Met uw leven is de weg naar God gebaand 
U bent waardig

Refrein:
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Jezus U zij de glorie

Lam van God 
Dat als het volmaakte offer werd geslacht 
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht 
U bent waardig

Lam van God 
Op de derde dag herrees U uit de dood 
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond 
U bent waardig

Refrein

Bridge: (2x)
Met miljoenen om de troon 
Heffen wij dit loflief aan 
Glorie aan het Lam 
Glorie aan het lam
Boven elke macht verhoogd 
Heer U draagt de hoogste naam 
Jezus zoon van God 
Jezus zoon van God

Refrein (2x)

Lied van de maand:
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2. Weekuitdaging
Bedacht door de werkgroep

Foto: Pixabay - Rudy & Peter Skitterians 

Keuzes maken

Ga samen met iemand wandelen en neem een 
dobbelsteen mee. Bij ieder kruispunt sta je stil en 
gooi met de dobbelsteen. Is het even - ga naar 
links, is het oneven - ga naar rechts. Zo kunnen 
keuzes je op de meest vreemde plaatsen brengen. 

Beantwoord tijdens het wandelen volgende vragen 
afhankelijk van wat je gegooid hebt:
1. Wat zijn de grootste keuzes geweest die je 

leven vormgegeven hebben?
2. Wat is je overkomen buiten je wil om?
3. Bedenk een vraag,...
4. Hoe ben je tot de keuze gekomen om (geen) 

christen te zijn?
5. Maak je nu anders keuzes dan vroeger? zo ja, 

hoe?
6. Bedenk een vraag,...
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Onderwerp: David en Saul
(cfr. Bijbelbasics aangepast door Nancy Depuydt)
• Bijbelgedeelte 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18

Spelletje

Beeld in bed 
Saul wil David doden. Michal en Jonatan, twee kinderen van Saul, kiezen echter voor David en helpen 
hem te vluchten voor hun vader. Michal doet dit door te zeggen dat David ziek is. Ze legt een beeld in 
zijn bed. 

Hoe bewegingloos als een beeld kunnen de kinderen zijn? (1-2-3 piano)
• Eén kind staat met het gezicht naar de muur. 
• De anderen kinderen staan bij de tegenoverliggende muur. 
• Ze moeten proberen naar de overkant te komen zonder dat het wordt opgemerkt. 
• Telkens als het kind aan de overkant zich omdraait, moeten alle kinderen bewegingloos blijven 

staan.
• Een kind dat nog beweegt, moet terug naar het begin. 
• Het kind dat als eerste aan de overkant is, is winnaar.

Lezen: 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18

Saul wordt jaloers op David Na het gevecht met Goliat ging David met het leger terug naar Jeruzalem. 
Overal waar het leger kwam, waren er vrouwen om koning Saul te begroeten. De vrouwen zongen en 
ze dansten bij de vrolijke muziek van trommels en andere instrumenten. Ze zongen om de beurt: ‘Saul 
heeft duizend mannen gedood, en David wel tienduizend!’ Dat lied maakte Saul woedend. Hij dacht: 
Ze zeggen dat David tienduizend vijanden gedood heeft en ik maar duizend. Straks willen ze hem nog 
koning maken! Vanaf die dag vertrouwde Saul David niet meer. Saul probeert David te doden De vol-
gende dag stuurde God weer een kwade geest naar Saul. Daardoor wist Saul niet meer wat hij deed. 
Hij liep schreeuwend rond in zijn huis en hij had zijn speer in zijn hand. David begon op zijn harp te 
spelen om Saul rustig te maken. Maar Saul schreeuwde: ‘Ik steek je dood!’ Hij gooide zijn speer naar 
David, maar David kon net op tijd wegkomen. Saul gooide nog een keer. Maar weer miste hij. Toen 
werd Saul bang voor David, want hij dacht: De Heer helpt David, maar hij helpt mij niet meer. Daarom 
stuurde Saul David weg. Hij gaf hem de leiding over duizend soldaten. David en zijn soldaten gingen 
vechten, maar ze kwamen altijd veilig terug. Steeds als David moest vechten, won hij. Want de Heer 
hielp hem. Saul zag dat het goed ging met David. Daarom werd hij erg bang voor hem. Maar ieder-
een in Israël en Juda hield van David. Want David en zijn leger wonnen elke strijd. (…) Saul wil David 
doden Vanaf dat moment liet Saul aan iedereen weten dat hij David wilde doden. Hij vertelde het ook 
aan zijn zoon Jonatan. Maar Jonatan hield veel van David. Daarom waarschuwde Jonatan hem. Hij 
zei: ‘Mijn vader probeert je te doden. Dus pas op! Verstop je morgenochtend op een plek buiten de 
stad. Dan zal ik samen met mijn vader ook daarheen komen, en met hem over jou praten. Daarna zal 
ik je vertellen wat hij gezegd heeft.’ 
Jonatan houdt zijn vader tegen De volgende ochtend praatte Jonatan met Saul over David. Hij zei: 
‘Koning, doe uw dienaar David geen kwaad. Want hij doet u ook geen kwaad. Hij doet juist veel go-
ede dingen voor u. Hij heeft Goliat verslagen, ook al was dat gevaarlijk voor hemzelf. Zo heeft de Heer 
ervoor gezorgd dat Israël een belangrijk gevecht won. Dat hebt u zelf gezien. En u was daar blij om. 
Als u David nu doodt, dan doodt u iemand die onschuldig is. Waarom zou u dat doen? Daar is geen 
reden voor.’ Saul luisterde naar Jonatan, en hij beloofde plechtig: ‘David zal niet gedood worden. Dat 
is zo zeker als de Heer leeft!’ Toen riep Jonatan David en vertelde hem alles. Daarna bracht hij David 

3. Grote zondagschool
Samengesteld door: Nancy Depuydt
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naar Saul. En David kwam weer in het paleis wonen, net als vroeger. Intussen ging de oorlog tegen de 
Filistijnen nog steeds door. David werd weer de legerleider van Saul. En toen David de Filistijnen ver-
slagen had, vluchtten ze voor hem. Saul wil David toch doden Op een dag stuurde de Heer weer een 
kwade geest naar Saul. Saul was thuis en hield zijn speer in zijn hand. Toen David op zijn harp begon 
te spelen, probeerde Saul hem te doden met zijn speer. David kon net op tijd wegkomen, en de speer 
bleef in de muur steken. Michal helpt David Diezelfde avond vluchtte David naar zijn eigen huis. Saul 
stuurde daar dienaren naartoe. Zij moesten Davids huis bewaken en hem de volgende ochtend doden. 
Maar Michal, de vrouw van David, waarschuwde hem. Ze zei: ‘Zorg dat je vannacht een veilige plaats 
vindt, anders word je morgen gedood.’ Ze hielp David om uit het raam te klimmen. En hij vluchtte naar 
een veilige plaats. Intussen pakte Michal een godenbeeld en legde dat in Davids bed. Ze plakte geiten-
haar op het hoofd van het beeld. Daarna legde ze een deken over het beeld heen. Toen Sauls dienaren 
David gevangen wilden nemen, zei Michal: ‘David is ziek.’ De dienaren ontdekken het beeld Voor de 
tweede keer stuurde Saul zijn dienaren naar Davids huis. Hij had tegen hen gezegd: ‘Haal David op. 
Als het moet, neem dan zijn hele bed maar mee. Maar breng David hier, zodat ik hem kan doden.’ De 
dienaren gingen Davids huis binnen. Toen zagen ze dat er een beeld met geitenhaar in Davids bed lag. 
Toen Saul dat hoorde, zei hij tegen Michal: ‘Waarom heb je mij bedrogen? Waarom heb je mijn vijand 
geholpen om te vluchten?’ Michal antwoordde: ‘Ik moest David wel helpen, anders zou hij mij doden.’ 
David vlucht naar Samuel David was intussen naar een veilige plaats gevlucht. Hij ging naar Samuel in 
Rama en vertelde hem alles. Toen bleef David bij Samuel in het profetenhuis wonen.

Gespreksvragen

• Waarom vinden de mensen David een betere soldaat dan Saul?
• Hoe reageert Saul? Begrijp je zijn reactie?
• Van wie krijgt David hulp? Wat doen zij om te voorkomen dat David door hun vader wordt gedood?
• Ben jij weleens door iemand geholpen van wie je het niet verwachtte? 
• Of heb je weleens iemand geholpen die het niet had verwacht?

Werkblaadje (zie bijlagen)

Spreek je uit
In het verhaal van vandaag wordt veel gezegd en besproken. 
Weten de kinderen nog wie wat gezegd heeft? 
Wat heb je nodig? Het werkblad met een afbeelding van Saul, Jonatan en Michal ,het werkblad met de 
tekstballonnen , het bijbelgedeelte ,kleurpotloden ,scharen  en lijm

Aan de slag:
• De kinderen kleuren Saul, Jonatan en Michal.
• De kinderen knippen de tekstballonnen uit. 
• De kinderen leggen de tekstballonnen bij de juiste persoon. Een bijbel kan hun hierbij helpen. 
• De kinderen laten hun werkblad door jou controleren voor ze de tekstballonnen vastplakken. 
• In de lege tekst- of denkballon schrijven ze zelf een uitspraak van Saul, Jonatan en Michal.
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

Hey, hoe gaat het nog?? :D Sommigen onder jullie mogen deze week misschien al terug naar school, 
voor anderen is het nog even afwachten en van thuis uit de lessen volgen… In elk geval brengt 
het thuisblijven ook een uitdaging met zich mee, want misschien werd je in de afgelopen tijd wel 
geconfronteerd met bezigheden waar je extreem veel tijd in steekt, of ben je in je hoofd bezig met 
zaken waarvan je zou willen dat je daar niet zoveel mee bezig bent. Sommige zaken kunnen zodanig 
veel tijd kosten, dat andere belangrijke zaken op de achtergrond verdwijnen, en het als het ware 
afgoden kunnen worden. Misschien is dat van toepassing op jou, misschien ook niet. In elk geval is dit 
een interessant thema om bij stil te staan: 

Afgoden: hoe word ik gelukkig?

1) Inleiding

Hoor jij ze ook? De stemmetjes die de hele dag door tegen je fluisteren:
‘Als je mij hebt, wordt je pas echt gelukkig.’ Een mooie telefoon. Schoonheid. Belangrijk of mooi zijn. 
Kennis. Waar vind jij je voldoening in? Wat maakt jou gelukkig? Wie mag er God zijn in jouw leven?

2) Opdrachtje: Godencollage

Denk na over jezelf: welke goden hebben een invloed in jouw leven? Dat kunnen zaken, bezigheden of 
mensen zijn die je laten geloven dat ze je gelukkig maken en die aandacht van God kunnen afhalen.

3) Videofragment

Bekijk de video van dit thema via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=dUomVpyOkzw&feature=emb_logo

4) Enkele vraagjes om over na te denken 

Nadat je de video hebt bekeken, probeer dan voor jezelf een antwoord te vormen op onderstaande 
vraagjes…
1. Wat is volgens jou de boodschap van deze video?
2. Welke zin / welk idee heeft jou het meest aangesproken?
3. Waar denk jij aan bij nepgoden? Heb je iets met dit onderwerp?

5) Enkele Bijbelteksten

Afgoderij heeft alles te maken met de volgorde die je geeft aan ‘goden’ in je leven. Ook in de bijbel is 
afgoderij een bekend verschijnsel.

Deuterononium 4:6-9

“Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER lief 
met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag 
opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en 
onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm 
en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de 
poorten van de stad.”
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Je zou dit gedeelte kunnen zien als de eerste geloofsbelijdenis die op schrift is gezet. Binnen het 
Joodse geloof is het nog steeds een belangrijke tekst. Met het ‘Luister Israël!’ (Shema Yisraël) begint 
elk ochtend- en avondgebed.

De eerste vers vormt zelfs de essentie van wat ze geloven: de Heer is de enige. No other gods allowed. 
Voor die Ene God zet je heel je hart, ziel en al je krachten in.
Heb je wel eens rondgelopen in een synagoge of in Israël? Dan weet je dat gelovige joden tot op de 
dag van vandaag doen wat hier staat: ze dragen het teken van Gods geboden op hun hoofd, arm en 
deurpost.

1. Wat versta jij onder God liefhebben? (Hoe) heb jij God lief?
2. Welke nepgoden staan jou in de weg om God op de eerste plaats te zetten?
3. Waarom wil God ‘de enige’ zijn?, denk je? Het beeld van een liefdesrelatie kan je helpen bij het 

begrijpen van deze vraag.
4. Wat kan jij doen om niet afgeleid te worden door nepgoden? Welke rol speelt Jezus daarin?

Lucas 16:10-13
In Lucas 16:10-13 legt Jezus zijn leerlingen een principe van zijn koninkrijk uit. Wat betekent het als je 
hem volgt en God liefhebt? Je stapt hier in een soort cursus discipel-zijn, met dit keer als focus: geld.

Jezus is duidelijk. Je hoeft niet zonder geld te leven, sterker nog, gebruik het slim als het je uitkomt, 
maar zorg dat je er niet aan vastgelijmd komt te zitten. Als dat wel gebeurt, dan kan het wel een 
afgod voor je worden, als een ‘geldduivel’ (mammon) zijn.

1. Welke invloed heeft geld op jouw leven?
2. Hoe je omgaat met geld, laat ook zien hoe je met andere dingen omgaat… Wat denk je van deze 

stelling, en kan je je daarin vinden?

Vooral hier in het westen hebben we veel geld te besteden. Veel Belgen kunnen elk jaar op vakantie 
en op brood & water leven hoeven we ook niet. Veel jongeren hebben de luxe om kleding, gadgets 
en andere funproducten te kopen. Niks mis mee natuurlijk, maar het zou kunnen dat geld, of wat je 
ermee kan verkrijgen, wel heel erg veel waard is voor je en een afgod wordt. 

6) Gebedspunten

• Bid om de Heilige Geest uit te nodigen om je hart en gedachten te vullen. 
• Bid om leiding van de Heilige Geest, zodat eventuele afgoden in jouw leven duidelijk mogen 

worden.
• Bid om kracht om te breken met afgoden, zodat je focus op God komt te liggen, de enige die je 

leven werkelijk kan vullen. 

Lucas 16:10-13

Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en 
wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie 
onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan 
werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met 
wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen 
enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, 
of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet 
God dienen én de mammon.”
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5. Prediking
Door: Jan Hostens

Tijdens mijn stille tijd las ik deze passage en om eerlijk 
te zijn, in het algemeen is deze brief nogal leerstellig en 
moeilijk te begrijpen.

Dus wat doe ik meestal, gaan zoeken op het internet of in 
boeken snuisteren die dit even kunnen uitklaren.

Vers 4 daar staat dat het onmogelijk is om hen die 
eens verlicht zijn geweest en de hemelse gave hebben 
geproefd en deelgenoot geworden zijn van de H. Geest 
en die… afvallig geworden zijn weer opnieuw tot bekering 
te brengen.

Oei, daar schrik je wel even van! We hebben niet allen de 
gedachte om die tekst op onszelf toe te passen want als 
we onszelf kennen dan weet ik dat ik niet voldoe en niet 
waardig ben om bij God te komen. Dit was mijn eerste 
gedachte en ook dat deze vers voor mij kan gelden, een 
waarschuwing tegen afvalligheid. Binnen in ons is die 
vleselijke zondige natuur die sterk tegenwerkt om Gods 
wil te doen. Ik denk daarbij aan de woorden van Paulus 
Rom7 vers 15 de inwendige strijd want niet wat ik wil doe 
ik maar wat ik haat doe ik.

Hebreeën 6 vers 6-10

Want wie éénmaal het licht hebben ontvangen , genoten hebben van de Hemelse 
Gaven en deel gekregen hebben van de H.Geest, wie de goedheid van Gods woord 
en de kracht van de toekomstige wereld ondervonden hebben ,en na dit alles zijn 
afgevallen, die kunnen niet opnieuw tot inkeer worden gebracht. Zij kruisigen 
immers de Zoon van God voor een tweede maal en maken Hem openlijk te 
schande. Land (aarde ) dat steeds de regen indringt en goede gewassen voorbrengt 
voor de boeren die het bewerken , wordt door God gezegend. Land dat echter 
doorns en distels oplevert is onbruikbaar. De tijd dat door God vervloekt wordt , is 
niet ver meer, en tenslotte zal het worden verbrand.

En de schrijver van deze brief (wij weten niet zeker of Paulus die schreef, dit wordt wel gesuggereerd) richt zijn brief aan 
de wedergeboren christenen want hij schrijft ‘ eens verlicht zijn geweest, geproefd van de hemelse gave (zegeningen) 
deelgenoot van de H. Geest. Dit gaat over christenen.

Nogmaals als we dit lezen kan dit ons angst inboezemen want de indruk ontstaat, als ik wandel met de Heer, een relatie 
opbouw zoals in Ef1 v 13 In Hem bent u ook ,nadat u het woord van de waarheid, nl het evangelie van uw zaligheid 
gehoord hebt en tot geloof kwam verzegeld met de H.Geest die beloofd is, dat ik toch zou kunnen verloren gaan.
Het is een sterk woord om de lezers van de brief wakker te schudden. Enkele verzen daarvoor vers 12 schrijft hij: 

Foto: Pixabay - pexels
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naar de tijd gerekend zouden het leraars moeten zijnen in plaats daarvan 
hebben ze terug melk nodig. Een waarschuwing om de bijbel te lezen en 
te onderzoeken en dit kan best lastig zijn. Zoals je merkt zal het wel enkele 
vragen bij ons oproepen, tenminste dit hoop ik! Bijbellezen om te lezen daar 
hebben we niet zoveel aan. Als je door deze vers in verwarring komt is het 
goed om de tip toe te passen:

De eerste passage is de verloren zoon, hij verlaat zijn vader, kom tot inkeer 
en gaat terug. Eerst tot zichzelf zeggende, ik ben het niet waard uw zoon 
genoemd te worden. De reactie van de vader is Lucas 15 vers20. En toen 
hij nog ver van hem verwijderd was zag zijn vader hem en deze was met 
innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om 
de hals en kuste hem. Ook in het O.T. staan genoeg voorbeelden van Gods 
mannen die door zonde (en daar ligt misschien de sleutel) weglopen en altijd 
door God terug aanvaard worden denk maar aan Koning David. 

Terugkeren is mogelijk en wij mensen zondigen tegen Gods wil in, bewust of 
onbewust. Denk maar aan de brief aan de gemeenten te Sardes en te Laodicea 
vanuit openbaring 3. Johannes krijgt de opdracht om aan de christenen te 
schrijven. Ze waren koud en toch bekeer u, vers 20 iets wat we mogen doen.

Zie ik sta aan de deur en Ik klop, als iemand mijn stem hoort en de deur 
opent, zal Ik bij hem komen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Is dit geen terugkeer? God kent ons en zegt de bijbel ons niet dat niemand 
rechtvaardig is zelfs niet één?

Maar wij gaan niet met de boodschap eindigen, van als je zondigt of valt of 
hoe je het ook wil noemen dat er geen terugweg mogelijk is zoals de tekst het 
suggereert.

Wat is dan het goede nieuws? We moeten de vers lezen in de context.
Hier schrijft de briefschrijver aan de Joden die twijfelen en terug willen naar 
de wet. Begrijpelijk, je bent opgevoed in het Jodendom en dan moet je alles 
loslaten: regels, wetten, voorschriften en dan geloven in een God die door 
Jezus Christus vergeving van zonden geeft. En hoelang was het alweer geleden 
dat er een apostel of een brief aankwam om hen te bemoedigen? Vast te 
houden aan de genade van Jezus Christus? Toendertijd was er geen internet, 
telefoon dus beeld je in dat het voor die gelovigen best een verleiding was 
om terug te keren naar het wettisch Jodendom? En de duivel zal dit ook 
proberen. Daarom is de briefschrijver nogal scherp in zijn woorden, als een 
waarschuwing! Pas op! Als je Jezus verlaat en een andere weg wilt binnengaan 
is er geen weg terug (denk maar aan het koninklijk bruiloftsmaal) Mat 22.
De briefschrijver krijgt de indruk dat deze mensen terug vallen in de wet, 
zoals een hond naar zijn braaksel en daar wil hij met gegronde redenen tegen 
waarschuwen. Wij lezen niet dat ze al terug gekeerd zijn wat in vers 9 ook al 
spreken wij zo geliefden, wij zijn overtuigd van betere dingen namelijk de 
genade van Christus- gered door genade.

Een tip, als je een passage in de bijbel leest waar 
je niet direct mee weg kan is het altijd goed je te 

herinneren wat je wel weet. .

Foto: Pixabay - Evengi Techerkasski 
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Dit is een boodschap gericht aan Joden om hen de 
waarachtigheid van het Messiasschap van Christus te 
laten zien en aan te tonen dat Hij de vervulling is van al de 
schaduwbeelden uit de oude bedeling. Deze twee soorten 
grond zijn twee mensen, het zijn de harten van deze twee. 

Door het als volgt te stellen, maken we het des te 
sprekender: Ze groeien in elkaars omgeving op. Beiden 
werden onderwezen in de Schrift. Samen gingen ze naar 
dezelfde Synagoge. Alle twee verwachtten ze de komst 
van de Messias. Ze luisterden naar Johannes de Doper 
en lieten zich door hem dopen. Beiden hoorden de 
prediking van Jezus en zagen de krachten die Hij deed. 
Beiden stonden te midden van de mensenmassa, die zijn 
kruisdood aanschouwde. Beiden hebben zich begeven 
onder hen die het open graf gingen bezien. Beiden hebben 

We hebben zelf weleens voor God gekozen, maar Hij 
gaat onze vrije wil niet voorbij. Naar Zijn voorkennis (we 
noemen Hem ook de Almachtige, Alwetende termen 
die voor ons onbegrijpbaar zijn). Heeft ons voor de 
grondlegging der wereld uitverkoren en daarna geroepen 
en ons tot bekering geleid. Lees Jak. 1 v 17-18. Zoals 
daarnet aangehaald draait het christendom niet om het 
beste uit het leven te halen of om al onze problemen op 
te lossen maar de zekerheid waar zal ik de eeuwigheid 
doorbrengen. In de bijbel zien we dat God zekerheid 
aan de mensen wil geven. Lees 1 Joh. 5 v. 13, ik heb u 
dit geschreven om u te doen weten dat u eeuwig leven 
hebt, omdat u gelooft in de naam van de Zoon van God.

Het is Gods verlangen dat elke ware gelovige zekerheid 
van redding heeft. In onze christelijke wereld zijn er soms 
twee uitersten zij die prediken bidt dat Jezus in je hart 
mag komen en dan heb je eeuwig leven en anderen ‘je 
kunt u leven lang in Christus geloven en nooit zekerheid 
hebben’ want je ervaart niet die geweldige werking van de 
H. Geest en dat stel je teleur. Redding komt er alleen door 
berouw en door geloof in Jezus Christus en Zijn volbrachte 
werk op Golgotha. De vraag die we ons kunnen stellen is 
de volgende ‘ hoe weten we of we dit geloof hebben?’. 
In Joh 14 v.21 staat ‘ wie mijn geboden kent en er zich 
aanhoudt die heeft mij lief en als iemand Mij liefheeft zal 
Mijn Vader hem liefhebben’. 

gehoord van de Hemelvaart. Beiden waren getuige van 
het machtige werk van de Heilige Geest op de Pinksterdag 
en daarna. Beiden bewogen zich onder de kring van de 
discipelen en hoorden de apostelen. 

Uiterlijk zag je geen onderscheid. Maar nu kwam de 
vervolging. De één wordt gearresteerd en de eis luidt: 
‘Zweer Christus af, of je sterft’. Hij zegt: ‘Ik kan Hem niet 
afzweren, want hij is mijn Heiland’. ‘Dan zal je gedood 
worden’. ‘Ik ben bereid om te sterven, maar Hem afzweren 
kan ik niet’. 

De ander wordt ook aangehouden en hem wordt 
dezelfde eis gesteld. Hij zegt: ‘Ik wil hem liever afzweren 
dan sterven. Ik ga terug en zal me weer een echte Jood 
betonen’. ‘Kom hier dan’. 

Ze volgden een verschrikkelijke methode om zo iemand weer in het Jodendom op te nemen. Ik herinner 
me eens gelezen te hebben dat ze in dat geval de afvallige meenamen naar een onreine plaats, waar men 
een varken slachtte. Daar moest hij op het bloed spuwen en zeggen: ‘Zo beschouw ik het bloed van Jezus 
Christus’. Daarna reinigden ze hem en namen hem weer in het Jodendom op. 

Wat is nu het onderscheid tussen de twee? Deze twee soorten grond ontvingen dezelfde regen, dezelfde 
zonneschijn, maar de vrucht verschilde. De eerste bracht vruchten voort die aan de bekering beantwoordden, 
de ander doornen en distels”. Het gaat in de schrift over 2 categorieën van mensen. Ten eerste die de Here 
kent, zijn schapen die eeuwig leven hebben. Lees Joh 10 v. 27-28 ofwel de categorie van mensen die de Here 
nooit hebben gekend :naamchristenen die de verdoemenis ingaan. Lees Mt 7 22- 23. In het christendom gaat 
het over leven en dood of m.a.w waar zal men de eeuwigheid doorbrengen in de hemel of de hel.

Foto: Pixabay - Wokandapix
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Bij onze bekering hebben we de H. Geest 
ontvangen Ef. 1 v. 13-14. God is niet één of andere 
verborgen God die wij nooit leren kennen. God is 
licht en door de bijbel leert men Gods wil kennen. 
Lees 1 Joh. 1 v. 5- 10 niet alleen voor die van ons 
maar voor de hele wereld ‘

De vraag is dan wandel ik wel in het licht? Ik 
geloof, ik groei, ik gehoorzaam maar ik zondig 
nog steeds. Johannes spreekt hier niet over een 
zondeloze volmaaktheid maar een levensstijl die 
na uw bekering verandert nl steeds meer het 
verlangen Gods wil te doen (wandelen in het 
licht). Een groot bewijs dat u in het licht wandelt 
is dat u steeds meer zonde in uw leven begint te 
zien. Dit nieuwe leven wordt dan gekenmerkt 
door berouw en belijden van die zonde en het 
bloed van Jezus reinigt ons zoals de tekst zegt. 

Tot slot, welke waarde hebben deze woorden 
voor ons. De schrijver maakt Jezus steeds tot 
het middelpunt. Het is geloofsopbouwend en hij 
waarschuwt ons voor het gevaar van lauwheid, 
afvalligheid met de bedoeling ons te bemoedigen 
zoals het staat in Heb. 6 v.9-10 Maar deze 
ernstige woorden, dierbare vrienden doen niets 
af van onze overtuiging dat voor u iets beter is 
weggelegd, het heil. God is immers rechtvaardig, 
Hij kan u inspanning niet vergeten noch de liefde 
die u in Zijn Naam betoond hebt noch de diensten 
die u aan uw medechristenen bewezen hebt en 
noch bewijst. Het is een enorme stimulans om te 
denken aan al die massa’s geloofshelden die ons 
zijn voorgegaan, mensen van vlees en bloed net 
zoals wij. Lees Heb 11

Ik sluit af met de woorden van Paulus: ‘Strijdt de 
goede strijd des geloofs!’

Bronvermelding: ironside

de boodschap die wij van de Zoon gehoord hebben aan u overbrengen luidt God is Licht 
en in Hem is geen spoor van duisternis als we zeggen met Hem verbonden zijn en tegelijk 
duistere wegen bewandelen dan liegen we en handelen we in de strijd met de waarheid 
maar als we de weg van het Licht bewandelen zoals Hij staat in het licht dan zijn we met 
elkaar verbonden en maakt het bloed van Jezus ons rein van elke zonde, als we beweren 
zonder zonde te zijn dan bedriegen we onszelf en woont de Waarheid niet in ons maar 
als wij onze zonden belijden dan is God zo trouw dat Hij onze zonden vergeeft en reinigt 
ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. Zeggen wij echter dat we geen zonde 
bedreven hebben dan maken we Hem tot een leugenaar. Mijn kinderen, ik schrijf dit om 
u te helpen niet te zondigen weet dat wij wel bij de Vader iemand hebben die voor ons 
bidt en pleit Jezus Christus Hij is het boeteoffer voor onze zonden en.’ 

Foto: Pixabay - cortez13
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6. Extraatjes
Jezus op de eerste plaats!!

In voetbal alsook nog in andere sporten is het werk 
van de trainer de spelers te bezielen of motiveren. 
De voetbal moet je leven zijn. En het werk van de 
trainer is niet altijd tof. Zolng het goed gaat, mag 
hij blijven, zoniet mag hij opstappen. 
Hij zegt: “leef iedere dag voor je voetbal, maar 
als je leiver voor een match lekker frieten met 
mayonaise eet, dan hoor je niet in onze club. Als je 
voor de match veel pinten drinkt, dan kan je niet in 
onze ploeg.

De trainer bezielt de spelers om zich een ganse 
match op het voetbal te concentreren. 
In de Bijbel kennen we ook zo’n trainer namelijk: 
de apostel Paulus. Hij is bezield van een persoon, 
Jezus Christus. En Jezus heeft hij steeds voor ogen 
opdat wij ook van die Persoon bezield worden.

Paulus heeft Jezus als onderwerp van zijn 
prediking en hij zegt in 2 kortinte 4:5 “Want wij 
prediken niet onszelven maar Christus Jezus de 
Heere!”

Die Persoon alleen is onze redding namelijk door 
de verlossing die Christus Jezus is (Rom. 3:24).
Wat Gij kent de genade van onze Here Jezus 
Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, 

terwijl Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede 
zoudt rijk worden (2 Kor. 8:9).

Heel de boodschap van Paulus was die Persoon, 
Jezus Christus (1 Kor. 2:2).
Daarom zegt hij ook: “Maar het zij verre van mij 
dat ik zou roemen anders dan in het jruis van onze 
Here Jezus Christus (1 Kor. 15:57).
En als de dood op enige manier op onze weg 
komt, zegt Paulus: “Houd in gedachtenis dat Jezus 
Christus uit de doden is opgewekt” (2 Tim. 2:8).

Ja Jezus is het waard dat wij van Hem bezield zijn 
en voor Hem leven. Jezus moet ons leven zijn! Jezus 
op de eerste plaats!

Paulus had een voortdurend verlangen om zijn 
doel te bereiken en hij zei: “Ik strek mij uit.”. Hij 
kende Christus en zijn kracht en was door niets of 
niemand te stoppen. 

Moge dit voor ons ook het hoogste doel zijn: 
Christus kennen. Hij komt op de eerste plaats in 
ons leven en in deze moeilijke coronatijden kunnen 
we toch uitroepen: “Ik vermag alle dingen in Hem 
die mij kracht geeft!”

- Ides  - 

Foto: Pixabay - Philip Kofler
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Nick interviewt:

Veronique & Lenel

Vraag 1: Als je een kleur moet plakken op het 
gevoel dat je nu beleeft in de coronatijden, welk 
kleur zou dat zijn, en waarom?

Lenel: Groen, een viruskleur!
Veronique: Rood, ik heb ondervonden dat Lenel en 
Djozua nooit rode wangen krijgen nu we zolang voltijds 
bij elkaar elkaar leven.

Vraag 2: Wat is het onderwerp waarover je het 
liefst met mensen praat?

Voor ons beiden is dat het evangelie.

Vraag 3: Ik ga naar een onbewoond eiland en 
neem deze drie dingen mee: …

Lenel: Een Bijbel, een boot en een hangmat.
Veronique: Bijbel, een goed mes en een deken…

Vraag 4: Wat is jouw geheime talent?

Lenel: Verbouwingen!
Veronique: Inzicht in elke job die er bestaat!

Vraag 5: Wat is jouw favoriete deel van de dag?

Lenel: De avond, dat duurt het langste van allemaal…
Veronique: De ochtend of voormiddag: ochtendstond 
brengt goud in de mond!

Vraag 6: En tot slot: ben jij een kattenmens, of 
een hondenmens?

Lenel: Eerder een hondenmens dan, maar het liefst van 
al geen dieren!
Veronique: Een hondenmens, want ik heb een allergie 
voor katten!

Bedankt voor dit interview, Veronique en Lenel! 

Wie interviewt Nick volgende week?

Tip: 
?
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Puzzelpagina - oplossingen
Vragen
1. Hoeveel toeristen verblijven in het 

kamp?
2. Wanneer zijn ze aangekomen: van-

daag of enkele dagen geleden?
3. Is er water in de buurt?
4. Is er een dorp in de buurt?
5. In welke richting blaast de wind: noord 

of zuid?
6. Is het ochtend, middag of avond?
7. Waar is Alex?
8. Wie moest gisteren koken?
9. Welke dag (datum) is het vandaag?

Antwoorden

1. Er verblijven vier toeristen in het 
kamp. 
Op het picknicdeken liggen vier lepels 
en op de kooklijst staan vier namen.

2. Ze zijn enkele dagen geleden 
aangekomen. 
Een spinnenweb tussen de tent en een 
boom geeft aan dat de tent er al enige 
tijd staat.

3. Ja, er is water in de buurt. 
De roeispanen tegen de boom geven 
aan dat ze op zijn een boot mee 
hebben en er dus water in de buurt is.

4. Ja, er is een dorp in de buurt. 
De kip wijst erop dat er een dorp in de 
buurt is.

5. De wind blaast naar het noorden. 
De vlag op de tent wijst naar het 
noorden. Je weet waar het noorden 
is dankzij de takken van de boom: 
in het noordelijk halfrond zijn takken 
doorgaans dikker aan de zuidkant van 
de bomen.

6. Het is ochtend. 
Nu we weten waar het noorden is, 
kunnen we aan de hand van de 
schaduwen afleiden welk uur het 
ongeveer is. Omdat de zon volledig in 
het oosten staat, is het op de tekening 
vroege ochtend.

7. Alex is vlinders aan het vangen. 
Zijn net is te zien achter de tent.

8. Colin moest gisteren koken. 
Colin is in zijn rugzak aan het wroeten 
(er staat een ‘C’ op); Alex is vlinders 
aan het vangen; James neemt foto’s 
(zijn statief steekt uit zijn rugzak, 
waarop een ‘J’ staat). Peter is dus 
aan het koken. Als we op de kooklijst 
afgaan, moest Colin dus gisteren 
koken.

9. Vandaag is het 8 augustus. 
De lijst (Peter moest vandaag koken) 
en de watermeloen (watermeloenen 
zijn rijp in augustus) wijzen erop dat 
het vandaag 8 augustus is.
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Heb je inspiratie? wil je iets 
toevoegen aan deze bundel? 
Daar is ruimte voor! 

Stuur foto’s van hoe je week was 
voor de InstaWall of voor op de 
cover.

Laat ons weten wat je favoriete 
recept is zodat anderen dit kunnen 
proberen.

Heb je een geschreven column, 
gebed, gedicht, lied,... ook hier 
kunnen we plaats voor maken.

Heb je een creatief idee? filmpje of 
nog iets anders dat je wilt delen? Je 
mag alles doorsturen naar:

weekbundel@depottenbakker.be

Deadline: zaterdag 21u
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Gezocht, lekkere 
recepten, creatieve 
opdrachten, leuke 

puzzels, mooie 
foto’s voor de 

volgende editie!

BE17 0012 2662 5321

Giften / collecte

Werkje grote 
zondagsschool

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen
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