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Gezocht • Extraatjes!

mag je blijven sturen naar de werkgroep sturen via:

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

weekbundel@depottenbakker.be
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Volgende zoom-dienst • avondmaal
Wegens het succes van de vorige zoom-diensten zullen we dit tweewekelijks 

blijven organiseren. De volgende keer zullen we avondmaal houden.

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. 

weekbundel@depottenbakker.be

Volgende zoom-diensten: 31 mei • 14 juni • 28 juni • ...
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder 
Zorg dat je brood en druivensap hebt klaarstaan
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
Wachtwoord voor 31 mei: 680950

Aan iedere lezer van dit magazine:

Want wij zijn benieuwd naar jou mening, 
ervaringen en ideeën in deze corona-periode.

Ben je lid of gast? Vreemd of normaal? Jong of oud? Het maakt niet uit!

Help ons!
Vul de enquete in:

Duurt ongeveer 10 minuten

https://bit.ly/2LGBlP7

Komende 

zondag!
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1. Aanbidding
Samengesteld door:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpy1K3Zeac6Grn1XhIQo_mWJ

https://open.spotify.com/playlist/5qjvoM726NfNowVZkix3W9

Jezus, wat een heerlijke naam 
(Opw 493)

Jezus, wat een heerlijke naam,
Mensenzoon, Zoon van God,
Lam op de troon.
Blijdschap en vrede, genade en hoop,
Al mijn schuld is weggedaan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam,
Zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.
Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,
Waarheid die mij sterk doet staan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam,
Heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,
Held in de strijd.
Vergeving en reiniging, warmte en licht,
Liefde die mij op doet staan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

Vergeving en reiniging, warmte en licht,
Liefde die mij op doet staan.
Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam.

Als ik opzie naar Uw Heiligheid
(Opw 418)

Als ik opzie naar uw heiligheid,
Mij verbaas over uw lieflijkheid,
Dan vervagen de dingen rondom mij
Door uw helder licht.

Als ik vreugde vind heel dicht bij uw hart,
Als uw liefde mijn wil heeft omvat,
Dan vervagen de dingen rondom mij
Door uw helder licht.

Heer, ik aanbid U.
U schiep mij om U te aanbidden, Heer.
Heer, ik aanbid U.
Ik leef nu om U te aanbidden, Heer.

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Zing voor de Koning (Opw 652)

Zing voor de koning, het Lam op de troon. 
Hij zal regeren, Gods enige zoon. 
Leven en redding brengt zijn heerschappij. 
Vreugde zal heersten, de schepping wordt vrij

Refrein: 
Kom, zing dit lied met mij. 
Zing dat je hoort bij Koning Jezus, 
Hij is jou heer. 
Kom richt je hart op Hem. 
Zing nu, verhef je stem voor Jezus. 
Zing voor de Heer. 

Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht. 
Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht. 
Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer. 
Satan moet wijken en Jezus regeert!. 

Refrein

Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht. 
Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht. 
Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer. 
Satan moet wijken en Jezus regeert!. 

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:

Heilig bent U, God (Opw 762)

Zing voor zijn naam
want hier wil Hij ons horen.
Zing voor zijn naam
met alle mensen
die hier samen zingen voor zijn eer,
die hier samen zingen voor zijn eer.

Refrein:
Heilig bent U, God.
Heilig is uw naam,
machtig mooi, Heer, wonderbaarlijk,
wat U voor ons doet.
Heel uw schepping, Heer,
komt terug naar U en zingt uw eer.

De lucht, het land,
de zee, en wat daarin is,
heel het heelal,
te groot voor stervelingen.
Wij zijn allen in zijn hand.
Heel de schepping houdt Hij in zijn hand.

Refrein

U bent ‘Ik Ben’
zonder begin of einde,
U was, U bent
en U zult altijd blijven.
Ik ben veilig in uw hand.
Ik ben veilig in uw hand.

Refrein (2x)
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Man van smarten (Opw 787)

Man van smarten, Lam van God,
diep veracht, verguisd;
onze straf, de toorn van God,
droeg Jezus aan het kruis.

Vals beschuldigd, bleef Hij stil,
ondanks spot en hoon;
boog Hij voor zijn Vaders wil,
droeg Hij de doornenkroon.

Refrein:
O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.

Om ons te redden van de dood
is Jezus afgedaald
en zelfs voor wie Hem kruisigden
heeft Hij de prijs betaald.

Refrein

Bridge: (2x)
U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af,
door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf.
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij;
wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij!

Refrein

Kijk, de steen is weggedaan.
En kijk, het graf is leeg.
Halleluja, prijs zijn Naam!
Gods Zoon is opgestaan!

Refrein (2x)

Eer, aanbidding voor uw Naam.

De God die eeuwig leeft (Opw 702)

Er is kracht voor wie hopen op de Heer
Wij hopen op de Heer
Ja, wij hopen op de Heer
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer
Wij hopen op de Heer
Ja, wij hopen op de Heer

De God die troont voor eeuwig
De hoop die onze redding is

Refrein:
U bent de God die eeuwig leeft
De God die eeuwig leeft
U raakt niet moe of uitgeput, Heer
U bent de zwakke tot een schild
U sterkt en troost wie lijdt
U tilt ons op met arendsvleugels

Er is kracht voor …

Refrein (2x)

U bent de zwakke tot een schild
U sterkt en troost wie lijdt
U tilt ons op met arendsvleugels

Prijs Adonai (Opw 638)

Wie is als Hij?
de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.
Bergen buigen neer,
de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Refrein:
Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat ze ondergaat.
Prijs Adonai,
alle naties van de aard’
alle heiligen; aanbid Hem.
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2. Weekuitdaging

Foto: PublicDomainPictures - Vera Kratochvil 

Maak een wordcloud

Komende zondag is het 
Pinksteren. Laten we er 

samen naar toeleven! Schrijf 
‘pinksteren’ midden op een groot 
leeg blad en hang het ergens op 
in huis. Leg een stift in de buurt. 
Iedere keer wanneer je passeert 
schrijf er iets bij op waaraan je 
op dat moment moet denken.
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3. Grote zondagsschool

Hemelvaart en Pinksteren

Beste jongens en meisjes ,

Wat vliegt de tijd toch snel! Ik hoop dat het goed gaat met jullie! Ik heb al een paar kinderen terug 
gezien! Elize , wat ben jij gegroeid! Ik hoop dat je al een fijne tijd hebt gehad op school! Leuk om 
je klasgenootjes en de juffen terug te zien? En Eleni,  dit wist je niet hé dat ik er ook van hou om 
lekker in het zonnetje te zitten ! ;)  En jullie hebben  toch ook al het nieuws gehoord dat jullie voor de 
vakantie toch allemaal nog een tijdje naar school mogen! Voor coranatijd dachten jullie waarschijnlijk 
weleens ach die school , maar ik denk dat heel wat kinderen het nu beseffen hoe fijn het is naar school 
te kunnen gaan!

Ondertussen ligt het feest van Pasen al terug een tijdje achter ons en naar goede gewoonte staan 
we opnieuw stil bij de christelijke feesten. Hemelvaart , het tijdstip dat Jezus terug is gegaan naar de 
hemel en Hij is daar een plaats aan het klaarmaken voor ons. Ook wij zullen daar op een dag naartoe 
gaan , maar de tijd dat we hier nog op de aarde zijn heeft de Heer Jezus ons niet alleen achter gelaten. 
Hij heeft de Heilige Geest  gestuurd opdat wij de kracht zouden ontvangen net zoals de discipelen op 
de Pinksterdag. Dus wij zijn hier nooit alleen , eigenlijk zijn we allen op doorreis naar onze eeuwige 
bestemming ‘ de hemel’. En de Heilige Geest staat ons bij op deze reis opdat we daar goed zouden 
aankomen. We gaan eerst de gebeurtenissen lezen vanuit Gods woord.

Lees: Handelingen 1: 23-26

Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar de Olijfberg. 
Jezus zegt: ‘Ik ga terug naar de hemel, maar Ik laat jullie niet alleen. Mijn Vader stuurt de Heilige 
Geest, Hij zal altijd bij je zijn. (Joh. 14:16,17) Jullie mogen Mijn getuigen zijn, en van Mij vertellen 
in Jeruzalem, en over de hele wereld. Blijf in Jeruzalem wachten, dan worden jullie gedoopt met de 
Heilige Geest en ontvang je Zijn kracht. Hij herinnert jullie aan alles wat Ik heb gezegd.’ (Joh. 14:26)  
Dan gebeurt er iets heel bijzonders; Jezus gaat vanzelf omhoog, steeds hoger en hoger. De discipelen 
kijken Hem na en zien hoe Hij hen met uitgestrekte handen zegent. (Luc. 24:50) Er verschijnt een 
wolk onder de voeten van Jezus en dan zien ze Hem niet meer.  Opeens staan er twee engelen bij hen. 
Ze zeggen: ‘Waarom kijken jullie zo omhoog? Jezus is naar de hemel gegaan, maar eens zal Hij op de 
wolken terug komen.’ De discipelen gaan terug naar Jeruzalem. Ze blijven bij elkaar en zijn steeds in 
gebed. Enkele vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, zijn bij hen in het huis. Ze kiezen een nieuwe 
apostel om de plaats van Judas in te nemen: Mattias. 

Lees: Handelingen 2:1-13

Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk in Jeruzalem! Er zijn zelfs veel buitenlanders naar 
Jeruzalem gekomen om feest te vieren.  Plotseling horen ze het geluid van een geweldige windvlaag. 
Iedereen blijft verbaasd staan. Wat betekent dit? Kijk eens, boven de hoofden van de discipelen… 
daar zien ze vuurtongen. Zijn het echte vlammen van vuur? Nee, ze branden niet echt.  Wat kijken de 
discipelen blij en moet je horen… De Heilige Geest laat hen spreken in andere talen. De mensen horen 
in hun eigen taal wat de Here Jezus heeft gedaan!  

Lees:  Handelingen 2:14-40
 
Weet je nog hoe bang Petrus was, toen de Here Jezus gevangen werd genomen? Nu niet meer! Hij doet 
een stap naar voren. ‘We hebben de Heilige Geest ontvangen!’ roept hij. ‘Jezus, die jullie aan het kruis 
hebben gehangen is opgestaan! De dood kon Hem niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. Nu 
zit Hij bij God op de troon.’ Als de mensen dat horen, vragen ze aan de Here Jezus of Hij hun zonden 
wil vergeven en ze laten zich dopen. Wat een feest, zij ontvangen ook de Heilige Geest in hun hart. 
Drieduizend mensen worden op dit pinksterfeest een christen!  

Samengesteld door: Geertrui Hostens
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Wat geweldig dat wij net zoals de discipelen de kracht en hulp mogen ervaren van de Heilige Geest die 
in ons hartje woont. Ben ik bang , Hij is er! Hij maakt mij sterk en moedig! Ik weet dat Hij altijd bij mij 
is en mij helpt om te doen wat de Heer Jezus wilt. Is dit dan wel geen bijzonder feest waar je helemaal 
blij van wordt! Eigenlijk door Pinksteren kan ik nu de dingen doen die ik alleen uit mezelf nooit zou 
kunnen! Net zoals Petrus die zich eerst verstopte samen met de andere discipelen en die dan na de 
uitstorting van de Heilige Geest vol vuur in verschillende talen het volk toesprak . Is dit niet bijzonder? 
Denk niet te vlug ‘ dit gaat mij niet lukken’ ,’ ik durf dit niet’ maar bedenk dit de Heilige Geest woont in 
mijn hart en ik Hij helpt  mij de dingen te doen die Hij van mij verlangt!

Los een leuke puzzel op: 
zie bijlage 

Laten we een paar liedjes zingen om Hem groot te maken!

• https://www.youtube.com/watch?v=0iSOPW1-B-c
• https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E

Gebed:

Heer Jezus , dank U wel dat U in de hemel bent en ook een plaatsje voor ons aan het klaarmaken bent! 
Ik dank U omdat je ons niet alleen hebt achter hebt gelaten maar de Heilige Geest hebt gestuurd die 
altijd bij ons zal zijn . Wanneer wij verdrietig zijn ons zal troosten , wanneer we bang zijn dat Hij ons 
zal bijstaan. Dat Hij iedere dag ons zal helpen te doen wat U van ons verlangt. Help ons iedere dag om 
een beetje tijd te maken om met U te praten , om een stukje uit de bijbel te lezen.
Dank U voor al Uw goede Zorgen! Amen!
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

Ook deze week terug een overdenking voor jullie. Geniet ervan!

Dankbaar in een donker hol

“Ik ben geplaatst in de sterkste en somberste gevangenis die zich laat denken. Ik ontvang geen lucht 
of licht dan door een klein gat, waardoor men het vuil werpt. Ik heb grove en zware ijzers aan mijn 
handen en voeten, die mij een voortdurende kwelling zijn… Maar ondanks alles laat mijn God Zijn 

belofte niet varen en troost mijn hart.”

Dat schreef Guido de Bres (een Belgische dominee 
en theoloog, 1522-1567) vanuit de gevangenis aan 
zijn vrouw. Hij was opgepakt omdat hij geloofde in 
de Heere Jezus als enige Zaligmaker. Daar zat hij, in 
een vieze, donkere gevangenis, met zware ijzers aan 
zijn handen en voeten. Nog even en hij zou worden 
opgehangen aan de galg. En toch: zijn hart stroomde 
over van blijdschap en dankbaarheid.
Hoe is dat mogelijk, dankbaar zijn in zo’n donker 
stinkhol, terwijl je weet dat je bijna gaat sterven? 
Dat kwam zo: met zijn lichaam zat Guido de Bres 
gevangen, maar in zijn hart was hij helemaal vrij. Hij 
wist namelijk dat de Heere Jezus hem had vrijgekocht 
van de zonde en de duivel. Hij wist dat de Heilige 
Geest in hem woonde en dat de dood niet het einde 
was. Daarom kon hij blij en dankbaar zijn, zelfs in dat 
donkere stinkhol.

Ook Paulus en Silas werden in de gevangenis gegooid en vastgebonden. Daar zongen ze lofliederen 
voor de Heere God (Handelingen 16:25). Als je weet dat de Heere Jezus je heeft vrijgekocht met Zijn 
bloed, geeft dat een vrede en dankbaarheid die met je verstand niet te begrijpen is.

Echte dankbaarheid wordt in het hart geboren als de Heere Zichzelf bekendmaakt als Zaligmaker. Dan 
zie je dat je tegen een heilig en volmaakt God hebt gezondigd. Het maakt je heel verdrietig, het breekt 
je hart. Tegelijk voel je een diepe verwondering en blijdschap omdat er door de Heere Jezus genade 
en leven is. Het maakt je dankbaar, al komt die dankbaarheid er misschien stotterend en stamelend 
uit. Natuurlijk ervaart niet iedere christen deze dingen precies hetzelfde; de Heilige Geest werkt op 
verschillende manieren (Johannes 3:8).

Dankbaarheid is een gave van de Heilig Geest, maar tegelijk is het een opdracht, een gebod, iets dat 
je moet ‘oefenen’. De Bijbel zegt: Wees dankbaar! (Kolossenzen 3:15). Tel je zegeningen, vergeet niet 
één van de zegeningen van de Heere God (Psalm 103:2).

Alles wat wij hebben, komt van een Ander… van God! Hij zorgt ervoor dat de zon opgaat, Hij zorgt dat 
er graan groeit op het land, Hij geeft ons steeds weer adem. Hij is de grote Gever en Hem mogen we 
danken voor alles wat Hij geeft. De Engelse prediker Thomas Watson schreef: “Al onze gaven komen 
van de Heere en onze lof moet tot Hem wederkeren.”
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Vragen:

1. Waar en wanneer moet God worden gedankt of geloofd, denk je? 
Je leest het antwoord in Psalm 113.

2. In 2 Korintiërs 9: 6-15 lezen we “God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave!”

Hieronder lees je twee quotes van Spurgeon (Engelse predikant, wordt wel nog de “prins  der 
predikers” genoemd. 1834 – 1892), die betrekking hebben op bovenstaande tekst.

Praktische uitdaging voor deze week: 

Sta op het einde van elke dag van de komende week stil en dank God voor drie concrete zaken van die 
dag. Dat kunnen opvallende dingen zijn, maar weet dat God ook in de onopvallende, alledaagse dingen 
is. 
Hoe zou je meer oog kunnen krijgen voor de dagelijkse zegeningen die de Heere geeft, en zo groeien 
in dankbaarheid?

“Duik, mijn broer! Duik met een schitterende gedachte in het grote mysterie van vrije genade en 
stervende liefde; en als je het verst bent gedoken, zul je merken dat je net zo ver van de bodem bent 

als toen je voor het eerst het oppervlak raakte.” (Charles Spurgeon)

Naar: ABC van het geloof / Enduring Word Bible Commentaries (2018, David Guzik)

“Hoe vaak heb ik gesproken over dit geschenk tijdens de laatste veertig jaar! Ik heb over 
weinig anders gesproken. Ik hoorde iemand die zei: “ik veronderstel dat Spurgeon dat oude 
verhaal opnieuw aan het vertellen is…” Ja, en dat is wat ik aan het doen ben. En als ik nog 
eens twintig jaar langer leef, en je ontmoet mij opnieuw, zal ik nog steeds dat ‘oude, oude 

verhaal’ zijn, want is er niets die daaraan kan tippen.”
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5. Prediking

Foto: Pixabay - Bob Dmyt

Door: David Delameillieure

Boodschap Pinksteren 2020

Beste vrienden, ik hoop dat het goed gaat met jullie ondanks de situatie… dat je Gods vrede kan ervaren 
en Zijn aanwezigheid elke dag.

Nu zondag is het Pinksteren wanneer christenen over heel de wereld de komst van de Heilige Geest 
vieren. U kan het verhaal lezen Handelingen 2. Ik raad u aan om zeker uit Handelingen te lezen deze 
week: waarom niet jezelf de uitdaging geven om 1 hoofdstuk te lezen elke dag?

3 delen: 
1. Pinksteren in het verleden: wat is historische achtergrond van feestdag? 
2. Pinksteren nu: wat betekent het voor ons vandaag? 
3. Pinksteren in de toekomst: wat Pinksteren ons leert over de Gods plannen voor deze aarde. 

https://www.depottenbakker.be/Prediken/pinksteren-4/

Prediking te beluisteren via:

Jezus: “Want waar twee 
of drie in Mijn Naam 
bijeengekomen zijn, daar 
ben Ik in hun midden.”
(Mattheus 18:20 - hsv)
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1. Pinksteren in het verleden

Het woord Pinksteren komt van Grieks: ‘pentekoste’ = 50ste 
omdat plaatsvindt 50 dagen na Pasen. Beiden van deze 
feestdagen, Pinksteren en Pasen, hebben eigenlijk wortels in 
Joodse feestdagen: namelijk Shavuot (wekenfeest) en Pesach. 
Pesach = Joden vierden dat God hen gered had uit slavernij 
in Egypte. Shavuot (wekenfeest) = oogst te vieren, moment 
wanneer eerste vruchten van graanoogst werden geofferd aan 
God in de Tempel in Jeruzalem. 

Reden waarom christenen twee Joodse feestdagen hebben: God 
koos ervoor om op deze dagen bijzondere dingen te doen in 
heilsgeschiedenis. Jezus stierf aan het kruis tijdens de Joodse 
Pesach en de Heilige Geest is neergedaald op Shavuot. Deze 
oude Israëlitische feesten kregen een nieuwe betekenis, zij 
werden herinterpreteerd in het licht van de komst van de Joodse 
Messias. Net zoals God de Israëlieten had gered van slavernij 
op Pesach, heeft God de wereld gered van haar slavernij aan 
de zonde op Pasen. Net zoals Shavuot het leven in het beloofde 
land vierde, een leven in relatie met God en de aarde, zo is 
Pinksteren een moment wanneer christenen de eerste vruchten 
van een leven met God viert. 

De eerste vruchten van de oogst dat Israëlieten brachten naar 
Tempel = meer dan gewoon teken van dankbaarheid, het was 
teken van gezonde relatie met God. Leviticus 26: wanneer 
Israëlieten gehoorzaam waren aan het verbond dan zou het 
land vruchtbaar zijn en zij zouden in relatie leven met God. 
Tegenovergestelde: wanneer niet luisterde naar God en zijn 
geboden → land geen vruchten voortbrengen. Land = uiterlijke 
teken zijn van geestelijke relatie met God. 

Is het niet iets gelijkaardigs met de Heilige Geest? Wij spreken 
over de vruchten van de Geest… de Heilige Geest is teken dat 
onze relatie met God gezond is. Iedereen die de Heilige Geest 
ontvangen heeft mag zich een kind van God noemen. ‘De Geest 
zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn’ schrijft 
Paulus in Romeinen 8:16. 
Dus was het op die feestdag van Shavuot dat de eerste discipelen 
de eerste vruchten van het nieuwe verbond door Jezus Christus 
hebben geproefd… zij hebben de Heilige Geest ontvangen. 

Dit brengt me tot tweede punt…

zo is Pinksteren een moment 
wanneer christenen de eerste vruchten 

van een leven met God viert. 

Foto: Pixabay -ongerdesign
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2. Pinksteren nu

Want met Pinksteren is een nieuw hoofdstuk in 
Gods heilgeschiedenis begonnen. Het betekende 
het einde van sommige dingen en het begin van 
anderen. Met Jezus zijn dood aan het kruis was 
er geen meer nood aan zonde offers in de tempel. 
Eigenlijk met Jezus is heel de dienst rondom de 
tempel niet meer nodig. Net voor Pesach, toen 
Jezus in Jeruzalem was… keek hij op naar de tempel 
en zei: ‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik 
hem laten herrijzen… hij sprak over de tempel van 
Zijn lichaam.’ 

Wat was de tempel? Boven alles = plaats waar 
Jahweh koos om Zijn Heerlijkheid, Zijn heilige 
aanwezigheid bekend te maken. Plaats in tijd en 
ruimte waar hemel en aarde elkaar ontmoete. Als 
je in de nabijheid van God wou zijn en Hem ervaren 
en leren kennen → tempel in Jeruzalem. 
Dan komt Jezus, over wie Johannes schreef: ‘en 
het Woord (Jezus) is vlees geworden en heeft 
onder ons gewond (letterlijk: heeft Zijn tent van 
ontmoeting onder ons geplaatst) → Jezus was 
dus die tempel – Hij nam functie van tempel over, 
namelijk om Heerlijkheid en heilige aanwezigheid 
van God bekend te maken. 

Dat is niet alles, want God had nog iets beters in 
gedachten… met hemelvaart is Jezus teruggegaan. 
Vraag is: waar is Gods aanwezigheid nu dan? 
Moet ik opnieuw naar Jeruzalem gaan om God te 
ontmoeten? Moet ik naar de hemel gaan? Waar zijn 
hemel en aarde verbonden vandaag? 

Bijbelse antwoord: daar waar twee of drie 
samenkomen in de naam van Jezus maw de 
kerkgemeenschap! Wij zijn de tempel geworden. 
Het is nu onze taak om de Heerlijkheid van God 
bekend te maken. Door de Heilige Geest kunnen 
wij de heilige aanwezigheid van God bekendmaken. 
Hemel en aarde komen samen iedere keer dat 
christenen in verbinding staan met elkaar. Dit 
zijn heilige momenten wanneer Gods koninkrijk 
zichtbaar wordt op aarde zoals in de hemel.

Dit is wat Pinksteren betekent voor ons vandaag: 
omwille van HG neergedaald is, Gods woonplaats is 
nu in onze harten – Hij is in onze midden – wij zijn 
de tempel van God. 

Wat een voorrecht en wat een verantwoordelijkheid! 
Maar ik denk ook onmiddellijk aan het feit dat 
wij momenteel niet fysisch mogen samenkomen. 
Betekent dit dat wij geen kerk zijn? Betekent dit 
dat wij de aanwezigheid van God niet kunnen 
bekendmaken? Nee: omdat Gods Geest is niet 
beperkt tot een letterlijk gebouw (kerk is of 
de tempel in Jeruzalem), wij weerspiegelen de 
Heerlijkheid van God door onze daden, door onze 
keuzes, door het feit dat wij blijven samen te komen 
via Zoom of alleen als gezin… de HG veranderd ons 
van binnen zodat ons verlangen uit gaat naar het 
goede, naar wat van God is… en alles wat wij doen 
als gevolg van de aanwezigheid van Gods Geest is 
een getuigenis over God. 

Maar tegelijkertijd denk ik wel dat er iets momenteel 
ontbreekt aan onze getuigenis… er is een bijzondere 
kracht (wat je het ook wil noemen) wanneer Gods 
volk samenkomt in Zijn naam om Hem groot te 
maken. Laten wij dus blijven verlangen naar de 
samenkomsten.

Foto: Pixabay - Daniel Reche
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Wat kunnen wij leren over de toekomst vanuit het 
verhaal van Pinksteren in Handelingen 2?

Heel eenvoudig: dat deze boodschap Gods 
Overwinning over het kwaad door Jezus is voor 
iedereen. Voor Pinksteren kwam Gods Geest neer 
alleen op bepaalde mensen en was het tijdelijk. 
Voor Pinksteren was Gods verbond onlosbaar 
verworven met tempel en etniciteit, maar nu: nu is 
Gods belofte open voor iedereen en overal – jij en 
ik zijn deel daarvan, en de boodschap moet verder 
verspreid worden tot dat Gods Heerschappij erkent 
wordt door alle volken. Dit is de grote opdracht, 
om Gods Heerschappij over het kwade bekend te 
maken, en het is aan ons als de kerk die de HG 
ontvangen heeft om deze opdracht te vervullen.  
Afsluiten met volgende vraag: hoe ben jij betrokken 
bij deze grote opdracht? Wij die de HG ontvangen 
hebben zijn de tempel van God op aarde – wanneer 

wij in verbinding staan met elkaar komen hemel en 
aarde dichtbij

3 praktische tips geven om betrokken te geraken 
bij de grote opdracht

1. Bid. Bid elke dag dat Gods Koninkrijk komen 
moge. Bid met passie en verlangen. Bid omdat 
je het meent, omdat je Gods Heerschappij wilt 
zien in jouw leven en de levens van mensen 
rondom jou. 

2. Wees gehoorzaam in de kleine dingen: als je 
s’morgens opstaat maak de keuze om die dag 
te leven voor God en Hem te volgen – terwijl 
je bezig bent met allerlei dingen probeer te 
luisteren naar de stem van Gods Geest en wees 
gehoorzaam aan Gods stem

3. Denk na over God, over Zijn plannen voor 
de wereld en jouw plaats binnen het geheel. 
Lees je Bijbel. Luister naar preken online. Lees 
goede boeken door mensen die juist omgaan 
met Gods woord. Probeer de wereld te zien 
zoals God het ziet.  

Laten we even moment nemen van stilte en gebed. 

nu is Gods belofte open voor iedereen en overal

3. Pinksteren in de toekomst: 

Foto: Pixabay -Alexas Photos
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6. Extraatjes

Getuigenis • Herman & Cécile Le Roy
Beste Broeders en Zusters,

Er werd ons gevraagd hoe God ons leven heeft beïnvloed. Door een 
bepaalde omstandigheid kwamen we met mensen in contact die ons God 
beter leerde kennen. Zo kwamen we een goeie 30 jaar geleden bij de 
Pottenbakker terecht. Daar kregen we naast de zondagdienst, Bijbelstudie 
en bidstonden en zo groeide onze kennis en liefde voor God. We hebben 
veel moeilijkheden gehad, ook in ons persoonlijk leven. Maar God was ons 
altijd nabij.

Zelfs nu met de coronacrisis waren we niet bang, maar we waren dankbaar 
dat we niet naar de kliniek moesten wegens dat corona virus. We waren 
zeer tevreden met de telefoons en de e-mails die we kregen. God was in 
onze gedachten nooit ver weg. 
Besluit: Het gebed is de sleutel voor de morgen en de grendel voor het 
slapen gaan.

Nog vele groeten en Gods rijke zegen.

Herman en Cécile.
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Nick interviewt:

Jan Derweduwen

Vraag 1: Hoe stel je het ondertussen nog, “in uw 
kot”?

Dat gaat wel. Het voordeel is dat mijn moeder en ikzelf 
nog in een redelijk groot huis wonen met een klein tu-
intje. Alleen de sociale restricties tijdens de ‘lock down’ 
is toch wel een gemis. Ook ben ik vanaf midden maart 
2020 niet meer naar Brussel geweest en werk ik van 
thuis uit. Hoogstwaarschijnlijk zal ik pas in juli 2020 
tijdens de week regelmatig naar Brussel pendelen, 
aangezien ik in een ondersteundende dienst werkzaam 
ben. Alle dagen thuis werken is niet zo fijn, maar ik ben 
geen enkele dag “technisch werkloos” geweest, want ik 
word gewoon doorbetaald.

Vraag 2: Welke ontdekking heb je onlangs 
gedaan? 

De Covid crisis heeft mij toch wat meer bezig ge-
houden, dan ik aanvankelijk had gedacht. Ik heb ge-
merkt dat het voor mij lastig was (is) om dagelijks 
een ogenblik te vinden om in de Bijbel te lezen en te 
bidden. Toen ik tijdens de week dagelijks van Kortrijk 
naar Brussel pendelde had ik voldoende tijd om in de 
trein de Bijbel open te slaan en in stilte te bidden. Maar 
tijdens de ‘lock down’ merkte dat ik nog niet het juiste 
ritme heb gevonden, om op regelmatige basis met Gods 
Woord en gebed bezig te zijn. Als ik er wel toe kom om 
in de Bijbel te grasduinen, geeft mij dat een bepaalde 
rust, wat noodzakelijk is voor het “geestelijk” wel bev-
inden. (zie Hebreeën 4:1-13).

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

Een bijbel, kledij en een tandenborstel 
Op een bewoond eiland is de kans heel groot dat ik heel 
weinig mensen tegen komt. Dan heb ik veel tijd om de 
Bijbel te bestuderen. 
Kledij heb ik nodig, want ik kan moelijk in Adam’s kos-
tuum rondlopen. 
Een tandenborstel, om mijn gebit te verzorgen.

Vraag 4: Wat is jouw favoriete plek (in of buiten 
uw kot) en waarom?

Fietsen langs het kanaal Kortrijk Bossuyt geeft het een 
bepaalde rust. Het water en het groene landschap geeft 
verkoeling, zeker tijdens de droge periode.

Vraag 5: Wat kan jou onder de indruk krijgen?

De getuigenissen van broers of zussen die omwille van 
het geloof in de Heer Jezus Christus vervolgd worden, 
maar toch staande blijven. Ook het kinderlijk vertrou-
wen in de Heer is toch wel opmerkelijk. Daar ben ik nog 
niet aan toe. Hun geloofsvertrouwen motiveert mij wel 
om de rijkdom van het evangelie naar waarde te schat-
ten.

Vraag 6: Is er nog iets dat je hier kwijt wil? 

Dankbaarheid” omwille van een uniek gezondheidssys-
teem in ons land en het nut van onze sociale zekerheid.
Ik hoop van harte dat er in de loop van de maand sep-
tember - oktober uitzicht zal zijn op een volwaardige 
federale regering. Gelet op de vele uitdagingen, waar 
ons land als gevolg van de Covid crisis, voor staat, kan 
ons land zich geen institutionele crisis veroorloven. 
Moge de Heer Jezus Christus België behoeden voor in-
stabiliteit en zelfingenomenheid.

Wie interviewt Nick volgende week?

Ti
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Inspirerend • Pottenbakker
Ingediend door: Ingrid Teerlinck

De Almachtige God pakt ons op als 
stukjes klei en begint ons leven vorm te 
geven. Op de draaischijf beginnen wij 
rond te draaien. God zegt:  “Ik wil dat je 
sterk en mooi wordt, vanbinnen en van-
buiten”. Gods handen gaan op en neer 
terwijl de schijf draait, en Hij vormt met 
de ene hand de binnenkant en met de 
andere de buitenkant. Hij zegt: “Ik ben 
met je. Ik ben de Heer van jouw leven en 
Ik zal een sterk fundament in je leggen, 
dat vaststaat op het Woord van God”. 
Het voelt zo goed, wanneer wij groeien in 
schoonheid. En dan gebeurt er iets in ons 
leven -een kind sterft, ons huis brandt 
tot de grond toe af, we raken onze baan 
kwijt, onze man/vrouw gaat bij ons weg, 
een kind rebelleert. De wereld schreeuwt: 
“Stop! Spring van de draaischijf en kom 
met mij mee. Ik geef wat je nodig hebt 
om je weer goed te voelen”. Dus zetten 
we een deksel op onze vaas en ontsnap-
pen we in onszelf in een poging het leed 
en de pijn die we voelen te vergeten. 

Het prachtige voorwerp dat God aan het 
vormen was wordt op de plank gezet, 
waar het alleen maar kan verstoffen en 
achter alle boeken en tijdschriften ge-
schoven kan worden. De tijd verstrijkt 
en we voelen ons verloren en ver bij 
God vandaan. We komen op een zijspoor 
terecht en toch heeft God ons niet afge-
schreven. Hij zegt: “Ik zal je nooit ver-
laten of verloochenen”. Ik zag laatst een 
geweldige bumpersticker: “Als je denkt 
dat God ver weg is, wie heeft er dan 
de benen genomen?”. God heeft jou 
niet op de plank gezet. Wij doen zelf het 
deksel van hart dicht en zetten onszelf 
op de plank. Het is tijd om het deksel 
weg te halen en terug te springen op de 
draaischijf. Wij moeten gehoorzaam wor-
den aan de Almachtige God, de Meester-
pottenbakker. Hij zal onze verspilde tijd 
nemen en die gebruiken om ons naar 
Zijn meesterplan te vormen. In de pot-
tenbakkerij komt de ware schoonheid van 
klei pas naar boven nadat het in de oven 
gebakken is. Laat de Heer de minpunten 
in je leven gebruiken zodat je iemand vol 
schoonheid kunt worden.

Bron: Alleen met God - Emilie Barnes
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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

https://bit.ly/2LGBlP7

Help ons!
Vul de enquete in:
Duurt ongeveer 10 minuten
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BE17 0012 2662 5321

Giften / collecte

Werkje grote 
zondagsschool

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen
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