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Nacht van Gebed gaat digitaal

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de
nacht van vrijdag 12 juni op zaterdag 13 juni.

De opzet is, mede door de beperkingen als gevolg van de coronacrisis, anders
dan voorgaande jaren. Fysieke deelname aan gebed in (grote) groepen is
vooralsnog niet reëel. Dit jaar kun je daarom thuis aan de Nacht van Gebed
meedoen door het volgen van de livestream die op deze pagina en ons YouTube
kanaal beschikbaar zal zijn.

Meer info: https://www.opendoors.nl/nacht

Gezocht • Extraatjes!
gedichten • kaartjes •
tekeningen • foto’s • recepten •
puzzels • creatieve opdrachten •
kunstwerken • en meer ...
mag je blijven sturen naar de werkgroep sturen via:

weekbundel@depottenbakker.be
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Aan iedere lezer van dit magazine:
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
Want wij zijn benieuwd naar jouw mening,
ervaringen en ideeën in deze corona-periode.

31 m
ei

Volgende zoom-dienst • prediking

14 juni

Zoom-diensten worden tweewekelijks
georganiseerd. 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.

Volgende zoom-diensten: 14 juni • 28 juni • 12 juli • ...
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
Wachtwoord voor 14 juni: volgt volgende week
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Holly Delameillieure

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpyvFXG_R_MjSfjKKQY9CdlP

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/1TydFojBHep8O7KJYOShfk?si=oqIJPZlVS0yW1Nd5vkWhqQ

Upon Him (Matt Redman)

Forevermore (Rivers and Robots)

Upon a hill, a perfect Saviour
Upon that day, the greatest love
The punishment that should have fallen on us
Upon Him, upon Him

From the moment that You spoke light into darkness
All time and space began its course
As Your hand stretched out the heavens like a curtain
Every living thing, Your word brought forth

Upon His head, a crown of thorns
Upon His heart, a broken world
The wage of sin, the weight of our transgressions
Upon Him, upon Him

And all of creation sings Your song
The stars and the oceans join as one
Proclaiming the glory of the Son
Forevermore

Chorus:
Christ has died, we are forgiven
And Christ alive, we are the risen
And He shall come again
Praise the King, praise the King
Upon our hearts, His name is written
The King of Kings and Lord of Lords
We’re pouring out a song of praise together
Upon Him, upon Him
Chorus (2x)
Bridge: (2x)
One name upon our lips, Jesus
No greater name than this, Jesus
And every knee will bow, every heart confess
Jesus, Jesus
Chorus (3x)
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Oh Son of God You came as flesh and bone
On the cross You bore the weight of sin
And You rescued us and called us as Your own
Lord You tore the veil and brought us in
And all of my sin was laid on You
As You gave Your life to make me new
You rose from the grave, so I can too
Oh my redeemer
Now You’re seated at the right hand of the Father
With Your ransomed ones around Your throne
And You’re bringing Earth and Heaven back together
In a place that we can call our home
One day we’ll see You face to face
With angels and saints we’ll sing Your praise
And worship the name above all names
Forevermore
(Instrumental)

Al wat ik ben (Opw 697)

Ik verlang naar Jezus (Opw 774)

Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.
Refrein:
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.
Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.
Refrein (2x)

Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.
Refrein 1:
Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.
Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van uw naam.
Refrein 2:
U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

Bridge:
Ik aanbid U, ik aanbid u, Heer. (4x)
Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. (2x)

Bridge: (4x)
U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi.

Refrein (2x)

Refrein 2
Bridge: (2x)
Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.

Lied van de maand:
Vul dit huis met Uw glorie (Opw 815)

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

Foto: pixabay - jplenio

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
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Onbeschrijfelijk (Opw 719)
Van de machtigste berg
Tot het diepst van de zee;
Heel de schepping
Weerspiegelt uw majesteit.
Elke kleur, elke geur,
Al wat leeft en beweegt;
Al wat adem heeft zingt,
Toch blijft U voor altijd
Onvolprezen.
Refrein 1:
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!
U wees de sterren hun plaats
En U kent ze bij naam.
U bent geweldig, God.
Almachtige, Oneindige;
Nederig buigen wij neer
Uit ontzag voor uw naam.
U bent geweldig, God.
Wie bestuurt zelfs de bliksem
En wijst hem zijn weg?
Wie zag hemelse schatkamers
Boordevol sneeuw?
Wie bedacht ooit de zon,
Is de bron van haar licht?
Wie verbergt haar en brengt
Ons verkoeling bij nacht?
Onvoorstelbaar.
Refrein 1 (2x)

Geef ons een lofgewaad, Heer
(Opw 605)
Vers: (2x)
Geef ons een lofgewaad, Heer
in plaats van neerslachtigheid.
Giet uw vreugdolie nu uit over ons.
Geeft ons een lofgewaad, Heer
in plaats van neerslachtigheid.
Uw vreugde is onze kracht,
is onze kracht.
Refrein:
Giet uw levend water uit
op ons dorstig land.
Geef wie afgemat is kracht
om te dansen.
Wij verlangen zo naar U.
Heer, wij wachten...
op de kracht van uw Geest
en wij prijzen uw naam.
Vers
Refrein
Bridge: (2x)
Halleluja, zing halleluja,
Heer, wij aanbidden
en prijzen uw naam.
Halleluja, zing halleluja,
ja, Heer, wij trekken
ons lofgewaad aan.

Refrein 2:
Onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk!
U wees de sterren hun plaats
En U kent ze bij naam.
U bent geweldig, God.
Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk
U ziet het diepst van mijn hart
en toch houdt U van mij.
U bent geweldig, God

Foto: Pixabay - hesnikof
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2. Weekuitdaging
Ik voel mij gezegend!
Afgelopen zondag was het Pinksteren.
Dan vieren we dat God de Heilige Geest
heeft gegeven om onder ons en in ons
te wonen. Stilstaan bij Pinksteren
maakt ons ervan bewust dat we veel
hebben om dankbaar voor te zijn.
Waar ben jij dankbaar voor? Waarin
voel jij je gezegend?

Neem 10 post-its en kijk eens rond in je
dagelijks leven. Hoe word jij herinnerd aan
Gods zegen? Schrijf dit op een post-it en
hang het ergens op. Zo word je hier de hele
week aan herinnerd. Daarnaast is het ook
leuk om te ontdekken wat je huisgenoten
als zegen ervaren.

Hier alvast wat inspiratie: Bedankt voor de zon die schijnt, voldoende eten, een warm
bed, knuffels van familie en vrienden, social media contacten, muziek,...

Stuur ons een foto
door van een post-it.
Dan publiceren we alle
foto’s in een InstaWall.
Zo kunnen we samen
als gemeente laten
zien waarvoor we
dankbaar.
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3. Kleine zondagsschool
Samengesteld door: Holly Delameillieure
De schat en de parel

Matteüs 13:44-46
(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Introductie
Gebed
Goede God, vandaag lezen we een verhaal over verborgen schatten en kostbare parels. Dat zijn nog
eens waardevolle spullen! Wij willen met elkaar nadenken over wat we waardevol vinden. Waar hebben
wij alles voor over? En is dat ook echt belangrijk? Of zijn er dingen die uiteindelijk nog waardevoller
zijn? Help ons in onze zoektocht. Amen.

Verhaal
1.

Bekijk de plaat (in bijlage) en vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien.

2.

Lees het verhaal:
Jezus is in de buurt! Hij is bij het grote meer!’ Van alle kanten komen de grote mensen en de
kinderen aanrennen. Iedereen wil Jezus zien. Iedereen wil horen wat Jezus vandaag gaat vertellen over Gods nieuwe wereld. Er komen steeds meer mensen aan. Ze duwen Jezus bijna in het
water! Jezus begon vertellen:
‘Wie van jullie heeft weleens een gat in de grond gegraven?’ Een paar kinderen steken hun vinger op. ‘En wie heeft er bij het graven weleens een schat gevonden?’ zegt Jezus. Een schat, een
echte schat? De kinderen kijken naar elkaar. De grote mensen kijken naar elkaar. ‘Ik heb wel
een keer een steen gevonden,’ zegt een meisje. ‘Een heel mooie steen. Als je hem nat maakte
met spuug, dan glom hij.’
‘Ik ga jullie een verhaal vertellen,’ zegt Jezus. ‘Het verhaal over de man die een gat in de grond
graaft. De man gaat aan het werk met zijn schep. Hij graaft en hij graaft, dieper en dieper,
en ineens… BOINK Wat is dat? De man hoort iets. Diep in de grond. De man bukt om beter te
kunnen kijken. Is het wel een stuk rots, daar in de grond? Nee. Het lijkt wel een kistje. Wat
zou daarin zitten? De man kijkt om zich heen om te zien of er iemand in de buurt is. Nee, geen
mens te zien. Hij gaat op zijn buik liggen, tilt het kistje voorzichtig uit de kuil en doet het open.
Er zit goud in. Een heleboel goud! En ook zilver. De man stopt het kistje snel terug in de grond,
hij schept de aarde terug in de kuil en hij stampt de grond aan. En dan rent hij naar huis.
‘Vrouw,’ zegt hij. ‘Verkoop alles wat we hebben. De kleren. Het bed. De tafel.’ ‘Wát?’ zegt zijn
vrouw. ‘En de olielamp. En onze pannen. Verkoop die ook maar. En al het graan dat we in de
schuur hebben liggen.’ De vrouw verkoopt alles. ‘En nu?’ zegt ze tegen haar man. ‘Nu hebben
we helemaal niks meer.’ ‘Wacht maar af,’ zegt haar man. Hij gaat naar de buurman. ‘Hallo buurman,’ zegt hij. ‘Dat stukje land, daar bij de heuvel. Waar je nooit wat mee doet, omdat het er
veel te droog is. Mag ik dat van je kopen? Voor vijftig zilveren munten.’ ‘Nee,’ zegt de buurman.
‘Dat is veel te weinig. Ik wil er honderd zilveren munten voor hebben.’ ‘Goed dan,’ zegt de man,
en hij geeft al zijn geld aan de buurman. En dan rent hij terug naar de plek waar hij eerder
gegraven had. Hij graaft zijn schat op. Want de schat ligt nu in zijn eigen stukje land. Hij is heel
blij. Wat een geluk heeft hij met zo’n mooie schat!’
‘Ik wil ook een schat vinden,’ zegt een meisje. ‘Weet je,’ zegt Jezus. ‘Er is een heel grote schat
die jullie allemaal kunnen vinden. Het is Gods nieuwe wereld. Die zie je nog niet, hè? Het lijkt
wel of hij verstopt zit, net als een schat die diep in de aarde zit. En Gods nieuwe wereld is zo
mooi - je zou er gewoon alles voor willen verkopen om dáár bij te mogen horen.’ Jezus vertelt
nog een verhaal.
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‘Er was eens een koopman die parels verkocht. Parels zijn duur. Op een dag loopt de koopman
over de markt. Hij ziet een schelp met de allermooiste, allergrootste parel die hij ooit gezien
heeft. Die moet hij hebben. ‘Wat kost deze?’ vraagt hij. ‘Honderd zilveren munten,’ zegt de
verkoper. ‘Bewaar hem alsjeblieft voor me,’ zegt de koopman. Hij gaat snel naar de markt en
verkoopt alles wat hij heeft. En hij rent daarna meteen terug naar de markt. Hijgend komt hij
aan. ‘Alsjeblieft,’ zegt hij, en hij geeft al zijn zilveren munten aan de verkoper. En hij krijgt de
allermooiste parel van de wereld. Zo is Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld is de grootste schat waar je naar op zoek kunt gaan. De allermooiste parel die je kunt vinden. Als je Gods
nieuwe wereld ziet, dan weet je: ‘Dáár wil ik bij horen. Wat het ook kost.’ De grote mensen en
de kinderen knikken. Ze lachen. Gods nieuwe wereld, daar willen ze allemaal bij horen!
Vragen
1.
2.
3.
4.
5.

Wat vindt de man in het eerste verhaal?
Wat doet hij met de schat?
Hoeveel kost het stuk grond? Hoe is de man aan het geld gekomen?
Waarover gaat het tweede verhaal?
Wat is de grote schat die wij allemaal kunnen vinden?

Zangmoment
•
•

Weet je dat de Vader je kent: https://youtu.be/xPmgOrUuBzY
Building God’s Kingdom: https://youtu.be/mE9eb_-jpXs

Zondagsschool filmpje en stuur het naar de WhatsApp groep van de kleine zondagsschool! :)

Knutselwerkje
1.

De schat in de grond:
Wat je nodig hebt: het werkblad op stevig papier of karton, plakparels, platte kraaltjes en lijm
Aan de slag:

1.
2.
3.

De kinderen kleuren de tekening.
Op het gedeelte waar de schatkist open is getekend, doen de kinderen lijm.
Ze plakken kraaltjes en parels op de lijm. Laat de kinderen de kist goed volplakken, zodat het
een grote, bonte schat wordt.

Klaar met je knutselwerkjes? Neem een foto en stuur naar de WhatsApp groep!
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4. Grote zondagsschool
Samengesteld door: Nancy Depuydt
Cfr. Bijbelbasics herwerkt door Depuydt Nancy

Introductie deel 1: Raadspelletje / galgje
Vooraf:
Zet 10 streepjes op een blad (staan voor de 10 letters)
Aan de slag:
Een per een raden jouw kinderen een letter. Wanneer deze letter in het woord voorkomt, schrijf je die op
de juiste plaats. Zo niet teken je deeltje per deeltje een ventje aan een galg.
(Het woord is PINKSTEREN)

Introductie deel 2: In beweging
De heilige Geest zet mensen in beweging. Hij helpt mensen te gaan leven zoals dat past bij God. Wat
hoort er zoal bij een leven met God?
Wat heb je nodig?
• vier kleine papiertjes
• een pen of viltstift
Vooraf:
• Schrijf op de vier papiertjes steeds één woord: blij, vol vrede, goed, geduldig.
Aan de slag:
• Vraag aan de kinderen of ze de wind weleens hebben gezien?
• Vertel dat je de wind zelf niet ziet, maar wel het effect van de wind.
• Vraag één van de kinderen een papiertje te pakken en ertegen te blazen.
• De kinderen zien wel het papiertje bewegen, maar de adem zelf zien ze niet.
• De heilige Geest is als onze adem: onzichtbaar, maar Hij brengt beweging.
• Laat de kinderen tegen alle papiertjes blazen. Wat lezen ze?
• Wat zouden deze woorden met God en de heilige Geest te maken hebben?

Bijbeltekst
Galaten 5:22-26
Leef zoals de heilige Geest het wil Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders.
Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze
geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet
eigenlijk wil. Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte verlangens. Wij hebben
ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over onszelf. Of elkaar
jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het wil.

Gespreksvragen
•
•
•
•
•

Weet je misschien nog hoe de heilige Geest zich liet zien op het Pinksterfeest?
Merk jij iets van de heilige Geest in jouw leven?
Hoe leven mensen die zich laten leiden door de heilige Geest? Welke dingen noemt Paulus?
Eén van de dingen die Paulus noemt is: geduld.
Vind jij het makkelijk of juist lastig om geduldig te zijn?
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Weetjes
Adem van God: In de talen van de Bijbel zijn er twee woorden voor ‘geest’. In het Hebreeuws is dat roeach,
en in het Grieks is dat pneuma (spreek uit: pnuima). Die woorden betekenen allebei: lucht in beweging,
wind, adem. Als je in de Bijbel leest over de heilige Geest, dan moet je daar eens aan denken. Want net
zoals wind en adem iets in beweging kunnen zetten, gaat het er bij de heilige Geest steeds om dat Gods

kracht iets in beweging zet.

Het Joodse Pinksterfeest: In de tijd van de Bijbel werd in de tempel in Jeruzalem elk jaar het Joodse

Pinksterfeest gevierd. Op dit feest dachten de Joden terug aan het moment dat Mozes de wetten van God
kreeg op de berg Sinai. En ze vierden dat er weer nieuw koren op de akkers stond. Het eerste koren van de

oogst brachten ze naar de priesters in de tempel.

Lofprijs
We zingen:
• “Door de kracht”: https://youtu.be/mSRh1x1--ow
• “Liefde, blijdschap, vrede”: https://youtu.be/cZs25QyXEP4

Werkblad: vijftig (Bijlage 1/2)
Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord voor ‘vijftig’. Tussen de opstanding van Jezus en het Pinksterfeest
zitten vijftig dagen.
Het antwoord op de volgende sommen is ook steeds 50.
Weten de kinderen welk getal ze moeten invullen?
Wat heb je nodig? Per kind:
• het werkblad
• een pen
Aan de slag:
• Vraag de kinderen of ze weten wat ‘Pinksteren’ en ‘vijftig’ met elkaar te maken hebben.
• De kinderen maken het werkblad.
De oplossing luidt:
1. 400 : 8 = 50 (H)
2. 7 x 7 + 1 = 50 (A)
3. (2 x 14) + 22 = 50 (N)
4. (9 x 6) – 4 = 50 (D)
5. 10 x 5 = 50 (E)
6. (2 x 31) - 12 = 50 (L)
7. (4 x 8) + (2 x 9) = 50 (I)
8. (6 x 6 ) + 14 = 50 (N)
9. (9 x 7) – 13 = 50 (G)
10. (5 x 5 x 5) – (3 x 5 x 5) = 50 (E)
11. (100 – 36 – 14 = 50 (N)
Oplossing: HANDELINGEN

Proefje (bijlage 2/2)
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5. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch

Een nieuwe week, een nieuw thema voor de tienerrubriek! Omdat we in deze tijden vaak extra tijd met
onze ouders spenderen, en dat wellicht soms tot de nodige spanningen kan leiden, is het thema deze
week gewijd aan het omgaan met onze ouders…

Je ouders eren?
‘Nu al? Kom op, ma, ik zit nog maar een half uur te gamen! De
anderen uit mijn klas mogen veel langer…’ ‘En ja, ik ruim mijn
kamer volgende week wel op!”
Ouders: soms kunnen ze heel lastig zijn. Want vaak leggen ze
je allerlei regeltjes en verboden op. Niet met je smartphone
naar bed, niet te laat thuiskomen als je met vrienden
weggaat, niet te veel saus bij je frieten…
Soms lijkt het wel of ouders van een andere planeet komen.
Jij begrijpt hen niet, zij begrijpen jou niet. Ook Loesje (van
de posters) vroeg zich eens af: ‘Waarom doen ouders alsof ze
nooit kind zijn geweest?’
En toch. Je ouders heb je van God gekregen. De Heere vraagt van jou om hen te eren en te
respecteren. ‘Eer je vader en je moeder’, zegt Hij in het vijfde gebod (Exodus 20:12). Het is een grote
zegen als je liefdevolle en gelovige ouders hebt. Maar het kan ook dat je minder goed met je ouders
kunt opschieten en dat je dagelijks met ze overhoop ligt. Tja, wat doe je dan? Probeer erover te praten
met je ouders. En als dat niet lukt, praat dan met iemand uit je omgeving die je vertrouwt. Vraag de
Heere of Hij jou steeds weer liefde en geduld wil geven… en bid ook voor je ouders! Je ouders eren is
het gezag wat God hun gegeven heeft erkennen en respecteren.

Beloften
De Heere geeft ook een belofte bij dit gebod: ‘…opdat
uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE,
uw God, u geeft.’ Concreet betekent dat niet zomaar een
lang leven, maar een leven in de nabijheid en genade van
God. Wanneer jij je ouders eert en respecteert, wil de
Heere dat zegenen.

Heb respect voor je vader en moeder
en zorg voor hen. Dan zullen jullie lang
leven in het land dat Ik jullie ga geven.
Exodus 20:12

Het respecteren van het gezag van je ouders vormt de basis voor het omgaan met alle vormen van
gezag in de maatschappij (Romeinen 13). Als je thuis hebt leren luisteren, helpt je dat ook op school
en later op je werk.
In Genesis 2:24 staat: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw
hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.’ Als je uit huis bent, blijft het belangrijk om je ouders te eren.
Wel krijgt die relatie een andere invulling. Goede ouders laten hun kind los en geven hem of haar de
ruimte om eigen keuzes te maken.
Spreek jij respectvol tegen je ouders en over je ouders? ‘Hé ouwe…’ Of kun je toch beter wat anders
zeggen?
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God en ouders?
De Heere gebiedt ons om onze ouders te eren, maar Hijzelf heeft recht op onze volledige toewijding.
De diepste identiteit van de gelovige ligt in Hem. Gelovigen hebben door die identiteit een nieuwe
familie gekregen. De Heere Jezus zei: ‘Wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en
Mijn moeder’ (Markus 3:35). En: ‘Als iemand tot
Hij ging met hen mee terug naar Nazareth en
Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder
was gehoorzaam aan zijn ouders. Zijn moeder
(…) die kan Mijn discipel niet zijn’ (Lukas 14:26).
onthield alles wat er gebeurd en gezegd was
Dat betekent niet dat je je ouders daadwerkelijk
en dacht er over na in haar hart. Terwijl Jezus
moet haten, maar dat niets de liefde tot God in de
opgroeide, werd Hij steeds wijzer. En God en
weg mag staan. Als twaalfjarige jongen vond de
de mensen hielden van Hem.
Heere Jezus het belangrijker om in de tempel met
Gods Woord bezig te zijn dan de hele tijd bij Zijn
Lukas 2: 51-52
ouders te blijven (Lukas 2).

Je ouders eren houdt ook in dat je zorg voor hen draagt als ze ouder
en hulpbehoevend worden. Zelfs aan het kruis, vlak voor Zijn sterven,
dacht Jezus nog aan Zijn moeder en droeg Hij de zorg voor haar over
aan zijn discipel Johannes (Johannes 19:26-27).

Verwerkingsvragen
Hieronder vind je enkele vraagjes om (voor jezelf) dieper in te gaan op
dit thema.
1. Je ouders eren is het gezag erkennen en respecteren wat God hun
gegeven heeft. Het betekent niet dat je alles leuk of fijn vindt wat
ze doen of zeggen. Maar wel dat je hen erkent in hun gezag omdat
dat Gods scheppingsorde is.

Kinderen, wees in de Heer
gehoorzaam aan jullie
ouders, want dat is zoals
het hoort. Heb respect
voor je vader en moeder
en zorg voor hen. Want
dat is de eerste leefregel
van de Tien Leefregels
waar God een belofte bij
heeft gegeven. Die belofte
is: “Als jullie dat doen, zal
het goed met jullie gaan
en zullen jullie lang leven
op aarde.”

Noem eens drie dingen waar jij je ouders dankbaar voor bent?

Efeziërs 6:1-3

Wat vind je lastig in de opvoeding van je ouders? Waarom? Hoe zou de Heere willen dat je hier mee
omgaat?
2.
John heeft een hele moeilijke jeugd achter de rug. Zijn vader was
veel afwezig en als hij thuis was, was hij vaak onredelijk streng. Ook
dronk zijn vader meer dan goed voor hem was. John is bewust vroeg weg
van thuis gegaan, om maar ver bij zijn ouderlijk huis vandaan te zijn. Als
hij in de kerk hoort dat hij zijn ouders moet eren, heeft hij het daar enorm
moeilijk mee. Hij zegt: ‘Hoe kan ik nou zo’n vader eren?’
Wat zou jij in een gesprek tegen John zeggen?

Bron: ABCvanhetgeloof
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6.Prediking
Door: Thomas Nop

Prediking te beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-betekenis-van-jezus-dood/
De betekenis van Jezus’ dood
(Marcus 10:13-26 & 10:35-45)

Wat kan de dood van een man meer dan 2000 jaar geleden nu voor ons betekenen? Hoe kan het dat dit
ons dagelijks leven sterk kan veranderen? Het zijn vragen die niet-christenen stellen, en ook christenen
denken hierover na. Als je gelooft dat de dood van Jezus voor jou was, heb je de indruk dat je leven nu
anders is?

Alvorens verder te lezen is het goed
om de passage te lezen in jullie bijbel:
Marcus 10:13-26 & Marcus 10:35-45
1. HET VERHAAL
•

De kinderen komen tot Jezus: men bracht kinderen tot Jezus zodat
Hij hen kon aanraken, maar de discipelen wilden verhinderen dat dit zou
gebeuren. Op dat moment nam Jezus het de discipelen kwalijk en liet de
kinderen tot Hem komen zodat Hij hen kon zegenen. Hierbij legt Jezus uit dat
je enkel tot God kan komen als je de boodschap aanvaardt zoals een kind.

•

Jacobus en Petrus vragen om een hoge plaats in de Hemel: op een
bepaald moment doen Jacobus en Petrus iets wat helemaal niet is wat
een kind zou doen. Ze vragen aan Jezus om in de Hemel naast Jezus te
zitten, ze vragen om een hoge plaats, een plaats waarbij zij mee met
Jezus zouden kunnen regeren en macht hebben. Hun verlangen is om
macht te hebben wanneer ze bij God zijn. Hieruit wordt duidelijk dat
Jacobus en Petrus de boodschap van Jezus niet volledig begrepen hebben.

•

Jezus geeft toelichting over zijn missie: Jezus legt uit dat Hij
gekomen is om te dienen, niet om te heersen. En hij geeft hen mee dat
Hij uiteindelijk zijn leven zal geven, als losprijs voor velen.

Om de boodschap van Jezus te begrijpen gaan we door deze passage en
stellen ons 3 vragen:

1. Waarom kwam Jezus?
2. Waarom gaf Jezus zijn leven?
3. Hoe kan dit ons leven veranderen?
Foto: Pixabay - Skalekar1992
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2. WAAROM KWAM JEZUS?
“Hij kwam om zijn leven te geven.”

Bijzonder en vreemd:
Jezus is een van de belangrijkste personen voor
ons geloof, de leider van het christendom. Wat
gebeurd er met Jezus? Hij wordt vermoord. Dat
is heel bijzonder en vreemd.

Andere religies hadden succesvolle leiders
Wanneer we kijken naar andere religies als
voorbeeld, dan zien we dat deze groot geworden
zijn door het succes van hun leiders.
Mozes (Jodendom), Boeddha (Boeddhisme),
Confucius (Oosterse leer), Mohammed (Islam):
allemaal hebben ze gemeen dat ze ergens
moeilijkheden hadden, tegenstand of vijanden
tijdens hun leven.
En ze hadden ook gemeen dat ze deze
overwonnen, ze werden oud en stierven
vaak een natuurlijke dood, omringd door hun
aanhangers of volgelingen. Je kan stellen dat ze
succesvol waren in hun leven, ze hadden hun
eer en grootheid zelf opgebouwd.

Jezus leek niet succesvol
Jezus was in de 30 jaar, werd beschuldigd,
uitgescholden, bespuugd, geslagen, bespot,
gefolterd en uiteindelijk ter door gebracht aan
het kruis.
Je zou kunnen stellen dat Hij geen overwinnaar
was, Hij was geen succes, Hij had gefaald, zijn
dood aan het kruis was een teken van zwakte.
De Joden kunnen niet konden niet aanvaarden
dat iemand die gefaald had en verslagen was
hun Messias kon zijn.
Anderen vragen zich af hoe Jezus nu God kon
zijn als Hij zo gestorven is.

Voor de volgelingen van Jezus is het kruis
geen teken van zwakte
De volgelingen van Jezus, vroeger, vandaag en
in de toekomst vinden in het kruis helemaal
geen zwakte. Voor hen is het kruis een bron van
vreugde, hoop, liefde en kracht.
De dood van Jezus veranderde hen, ze waren
anders vanbinnen en dat kwam naar buiten door
hun manier van leven, hun doen en hun zeggen.
Het veranderde niet enkel henzelf, maar hun
manier van leven raakte ook anderen aan.
De reden waarom de dood van Jezus zo’n impact
had op hen leven, is omdat ze begrepen waarom
Jezus zijn leven gegeven had.

3. WAAROM GAF JEZUS ZIJN LEVEN?

“Hij gaf zijn leven als losprijs voor ons zodat wij bij
God kunnen komen en om ons vrij te maken in ons
dagelijks leven.”
Geloof je dat de dood van Jezus ook voor jou
was?
Nu je dit weet en geloof, heb je de indruk dat dit
jou verandert?
Het is tijd om erover diep na te denken, te komen
tot besef, dit is wat verandering kan brengen.
Wat betekent de dood van Jezus voor ons?
Het is een losprijs: het gebeurd buiten ons, Jezus
betaalt de prijs, Jezus heeft de schade op zich
genomen zodat wij bij God kunnen zijn.
Het maakt ons vrij: er gebeurt iets binnen ons, er
komt verandering diep in ons hart en verstand,
we zijn ontroerd, geraakt, begrijpen de dood van
Jezus. Dit zorgt ervoor dat we anders beginnen te
leven.
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3.1. EEN LOSPRIJS
Een losprijs?
Wanneer we spreken over een losprijs denken we
aan een kidnapping: we waren normaal vrij en
worden opeens gevangen genomen. Om vrij te
komen moet er iemand een prijs betalen, zodat we
terug zijn zoals vroeger.

Vergeving en herstel is voor gewone mensen
al zo moeilijk, hoe zou het zijn voor God?
Voor God is het probleem zovele malen groter.

De losprijs waarover men het heeft in de Bijbel
gaat over slaven: we zijn altijd slaven geweest, we
zijn nooit vrij geweest en doordat iemand een prijs
betaalt hebben opeens een leven van vrijheid. We
zijn niet meer gebonden aan onze slavernij.

Zijn jouw daden én gedachten goed genoeg om bij
God te zijn?

Er moet een losprijs betaald worden voor ons
allemaal: we hebben allen fouten, en als we tot
God willen komen is er herstel nodig en vergeving.
Dat herstel en vergeving heeft een prijs.

Herstel? Waarom is dat nodig? Waarom moet
er een prijs betaald worden? Kan God niet
gewoon iedereen vergeven en aanvaarden?
Is Hij niet Liefde?
Iedere fout brengt schade en heeft daarom een
prijs of waarde. Het kan gaan om geld, materiaal
of psychologische schade. Bij schade zal er altijd
iemand deze schade dragen. Om de schade te
herstellen zal er daarom ook altijd iemand moeten
zijn die de prijs van de schade zal dragen.

Een voorbeeld: wanneer je huis helemaal
vernield wordt, dan is er duidelijk schade.
Op dat moment draagt de eigenaar van het
huis de schade. De dader kan de schade
gaan dragen door in te staan voor het
herstel. De eigenaar van het huis kan de
dader vrijstellen en vergeven, maar zal dan
zelf moeten instaan voor het herstel.

Andere voorbeelden: liegen, stelen, bedrog,
geweld, roddelen, overspel, iemand benadelen,
iemand in de put duwen, de regels overtreden van
de wet, …
Iedere fout brengt schade aan iemand of iets.
Je kan niet zomaar herstel hebben zonder een prijs
te hebben. Als niemand de prijs draagt, dan kan er
ook geen herstel zijn.
Ofwel zal de dader eronder lijden door iets te betalen
of iets terug te geven, ofwel zal de benadeelde
persoon eronder lijden wanneer hij gewoon de
schade of pijn aanvaardt en besluit om het gewoon
te laten voorbij gaan.
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Als er een God is, ben jij dan waardig om hij Hem
te zijn?

Als je denkt dat jou daden en/of gedachten goed
genoeg zijn voor God, is dat dan geen teken van
hoogmoed? Is dat geen teken van groot ego? Is dat
niet van “Ik ben goed, ik ben een van de beste”?
Of is dat niet van “Op mijn eentje kan ik wel een
plaats verdien bij God”? Is dat niet arrogantie?
Als er een God is, dan is de meest oprechte reactie
een diep schuldgevoel: het besef dat je met je
leven, met je gedachten, met je daden niet waardig
bent om bij God te zijn.

Niemand kan zomaar komen tot God
Ons leven, onze daden, onze gedachten bevat
zoveel fouten. Wij hebben zoveel schade gebracht
aan onszelf, aan anderen en aan God. Al die schade
werd steeds gedragen door diegenen die wij pijn en
onrecht hebben aangedaan.
• Als God dit allemaal zomaar aanvaardt: dan
betekent het dat het niet uitmaakt wat we
doen. Iedereen mag zo slecht of goed doen wat
ze willen. Als God dit zomaar zou aanvaarden,
dan is er een totale chaos. Die zou ook geen
teken van liefde zijn door God. Want het is een
teken van onverschilligheid.
• Als God dit helemaal niet aanvaardt: dan is het
gevolg dat wij verlaten zijn door God, weg van
God, in alle eenzaamheid, pijn en verdriet, tot
aan de dood. En na de dood blijven we ver weg
van God. Dit lijkt ook geen teken van liefde van
God want waar is het herstel en vergeving?
• Als God in geval van schade en fouten geen
herstel en vergeving kan brengen: dan is dat
een teken dat God niet machtig genoeg is en
dus eigenlijk geen God is.
In ons geval is de prijs van onze fouten het lijden,
de uiteindelijke dood, ver weg van God.
Maar God heeft ons lief en God zelf, Jezus is
gekomen om deze prijs te dragen, deze schade te
dragen. Hij nam het lijden op, zodat wij niet zouden
lijden. Hij stierf, zodat wij niet zouden sterven na
onze dood.
Wanneer God besluit om ons te aanvaarden met al
ons fouten, dan doet dit God enorm pijn. Want God
zal op dat moment alle schade aanvaarden die wij
ooit hebben gebracht. Hij aanvaardt het, een heeft
pijn, maar tegelijkertijd heeft zeer veel blijdschap
omdat wij terug kunnen zijn bij Hem.

Voorbeeld: je hebt een kind die zovele fouten heeft gemaakt
Je kind is weggelopen van huis voor een aantal jaar. Het heeft zichzelf zeer veel
problemen bezorgd en pijn gedaan. Het heeft veel schade gebracht aan andere
mensen. En heeft zeer veel verdriet een schade aan jullie als ouders gebracht. Er is
materiele schade, financiële schade en psychologische schade.
Het kind komt terug maar kan zelf niet meer de schade herstellen en betalen.
Op het moment dat jullie het kind terug aanvaarden thuis, al zijn fouten achter jullie
laten en terug verantwoordelijk worden voor hem zijn jullie het die de prijs betalen.
Jullie zullen moeten instaan voor materiele en financiële schade. Jullie zullen ook
instaan voor de psychologische schade: alle pijn, verdriet, boosheid en onrecht die
jullie werd aangedaan nemen jullie op in jullie zelf. Jullie lijden eronder wanneer je
dit aanvaard en besluit om het achter jullie te laten.
Maar vergeet niet wat een blijdschap jullie hebben: het kind is terug en jullie geven
hem een nieuw leven, een nieuwe start.

Dat is wat Jezus voor jullie, voor ons allemaal gedaan heeft.

Foto: Pixabay - Sasin Tipchai

3.2. HET MAAKT ONS VRIJ
Weten dat je nu bij God hoort, hoe kan dit mijn dagelijks leven veranderen?
De manier waarop Jezus zijn leven gaf voor ons is de sleutel.
Verhaal: Je bent aan het klimmen in de bergen. Op een bepaald moment blij je uit naar en kom je
aan een afgrond tientallen meters diep. Je hangt vast aan een stukje rots, maar je kan niet terug
klimmen naar boven. Het stukje rots begint af te brokkelen en het is een kwestie van enkele
minuten voor het breekt en je zult vallen in die afgrond.
Opeens komt je vriend je te hulp, naar beneden klimmend naar jou. Hij heeft je hand vast zodat
je niet verder zal vallen. Zijn andere hand heeft hij een tak vast. Deze tak is echter niet sterk
genoeg om 2 personen te dragen. Allebei naar boven klimmen via die tak is onmogelijk, want
hierbij zou de tak afbreken en vallen jullie beiden naar beneden.
Op een bepaald moment neemt je vriend jouw hand vast en laat deze de tak vast houden. De
tak begint het te begeven. Op dat moment zegt je vriend het volgende: “zorg goed voor mijn
kinderen” en daarna laat je vriend zich vallen in de afgrond, zodat jij verder via de tak naar boven
kunt klimmen zonder dat deze afbreekt. Jij blijft alleen verder leven. Hij is overleden.
•
•

Vanaf dat moment, hoe ga je verder door het leven? Je bent momenteel in
leven, maar daarvoor heeft je vriend zich moeten laten vallen en is gestorven.
Ga je nog voor jezelf leven?
Je staat nu anders in het leven: je hebt meer waardering voor het leven, je hebt
waardering voor de simpele dingen, je gaat zoveel vriendelijker en beter om met andere
mensen, je gaat voor zijn kinderen zorgen tot het eind,..
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Jezus liet zich vallen in de afgrond zodat jij kon verder leven
“Dit doe ik omdat ik liefde heb voor jou, ik heb jou het leven gegeven, zorg nu ook voor anderen en geef
hen het leven”
Wanneer je beseft dat Jezus, God zelf zijn leven op deze manier gegeven heeft aan jou:
Hoe kan je nog egoïstisch zijn? Voor jezelf leven? Haat hebben? Jaloers zijn? Jezelf en anderen pijn doen?
God pijn doen?
Zonder Jezus zou je helemaal niet leven. Dit geeft je zeer veel dankbaarheid en erkenning.
De
dit
•
•
•
•
•

allerhoogste heeft jou lief, het grootste wat Hij kon doen voor jou, was zijn leven geven,
geeft je een zekerheid en vertrouwen
Je maakt je geen zorgen meer dagelijkse dingen
Je maakt je geen zorgen meer om de toekomst
Je hebt zorg, liefde, respect voor jezelf, anderen en God
Je begint vrij te worden van egoïsme, materialisme, zonde, verslavingen
Je gaat anders leven, puur uit dankbaarheid

Het besef dat je bij God hoort, het besef dat geliefd bent, het
besef dat iemand zich heeft laten vallen in de afgrond zodat jij
kon leven: het verandert je binnen en buiten.
4. HOE KAN DIT ONS VERANDEREN?

“Door deze boodschap te aanvaarden als kinderen.”
Volledige afhankelijkheid
Kinderen hebben hun ouders nodig, dat weten ze
heel goed. Ze horen bij de ouders, ze vertrouwen
er volledig op, hebben geen schrik bij hun ouders.
Ze kunnen veel niet uit zelf, en weten dat ze altijd
kunnen steunen op hun ouders.
Wees volledig afhankelijk van God: je hebt
God nodig, op alle vlakken in je leven.
Zekerheid dat je geliefd bent
Kinderen weten heel goed dat ze geliefd zijn door
hun ouders. Ze weten dat ze daarom ook heel veel
kunnen krijgen van hun ouders, dat hun ouders
er altijd voor hen zijn. Dit geeft hen zeer veel
blijdschap en rust.

Foto: Pixabay - FotoRieth

Je bent geliefd door God, Hij zorgt voor jou in je
dagelijks leven. Dat geeft je een gevoel van rust.
Dit zorgt er ook voor dat jij liefde en zorgt hebt
voor anderen rondom jou, los van wat hun geloof
of cultuur is.

5. SLOT
•
•
•
•
•

Jezus kwam om het leven te geven
Als losprijs: iedere fout heeft schade, ieder schade kan hersteld worden, ieder herstel heeft een prijs,
vergeving heeft een prijs.
De prijs van ons leven naar God: het lijden, tot de dood. Jezus ging door het lijden en de dood zodat
wij dit niet meer zouden doormaken. Zodat wij bij God horen.
Vrij zijn: beseffen wat Jezus deed raakt ons aan, verandert ons hart, doet ons anders leven, helemaal
uit dankbaarheid
Als een kind: volledig afhankelijk zijn van God, weten dat je geliefd bent

Wees volledig afhankelijk van God, wees dankbaar, denk na
over je leven, besef dat je vrij bent, breng deze boodschap tot
anderen, zorg voor anderen.
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7. Extraatjes
Gedicht:
Door: Stephan De Feyter

13     *** ‘T GEHEIMENIS ***

Kerken zingen samen
Ingediend door: Jerre Latruwe
Als kerk deden we mee aan dit
interkerkelijk project die de eenheid in
Christus in België wil uitstralen

hoe dikwijls heb je al niet gebeden,
om het voelen van Zijn aanwezigheid…
hoe dikwijls heb je al niet verricht een bede,
om de sleutel van die éne deur…
de deur van Zijn Koninkrijk...
toch blijf je ervan overtuigd…
dat eens de dag zal komen…
dat Hij je z›n liefde zal tonen…
terwijl de Geest in ‘t oor fluistert,

https://bit.ly/2TXuuW6

ja, je dit ultieme aanreikt...
‘t geheimenis van Zijn Koninkrijk...
Stedef 2006-02
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Nick interviewt:
Nancy, Jarno & Eleni

Vraag 1: Alles nog
goed met jullie,
“in jullie kot”?
Nancy: Alles goed, hoor!
Het is wel een drukke
periode door de vele
aanpassingen die corona
heeft teweeggebracht
in het onderwijs. Ik
kon wel extra genieten
van het lentegevoel in
onze tuin en ook de
ochtendspits mis ik niet.

Vraag 2: Onlangs zijn bepaalde leerjaren op school
terug gestart. Hoe loopt het ondertussen met de
kids, en in de Ark?

Nancy: De vorige maanden zag ik mijn leerlingen van het
vierde leerjaar alleen vanop afstand. Daarom stelde ik
een aangepast lesrooster op, maakte ik filmpjes zodat de
leerlingen van thuis uit kunnen werken. Eén keer per week
spreken we ook af via Zoom om wat bij te praten of om
een spelletje (vanop afstand) te spelen. De overige tijd
spendeer ik op school om de kinderen op te vangen van
werkende ouders of kinderen die extra zorg nodig hebben.
Vanaf volgende week verandert dit allemaal want vanaf
dan worden alle klassen heropgestart. Joepie! Hoeveel
dagen en hoe alles geregeld moet worden, weten we
Jarno: Ja, maar ik hoop
wel nog niet. Het is dus vol spanning afwachten wat de
snel het gewone leven te veiligheidsraad vandaag (woensdag 27 mei) gaat beslissen.
kunnen verderzetten en
opnieuw mijn vrienden
Jarno: We krijgen veel werk maar het lukt wel. Volgende
te zien.
week mag ik 2 halve dagen naar school. Ik hoop dat we
op school alles kunnen inhalen en dat we snel zonder
Eleni: Het gaat goed
mondmasker mogen rondlopen.
maar natuurlijk mis ik
iedereen.
Eleni: In het begin vond ik het best wel nog leuk thuis
maar nu hoop ik snel naar school te kunnen.
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Vraag 3: Heb je tijdens de lockdown
nieuwe ontdekkingen gedaan?

Vraag 5: Is er iets wat je nog kwijt
wil aan de lezers van dit magazine?

Nancy: Nieuwe ontdekkingen niet echt.
Ik besef des te meer dat ik mijn job heel
graag doe. Dat ik het voor de klas staan
mis, vooral de interactie met de gastjes
en dat een hele dag achter mijn computer
zitten eigenlijk niets voor mij is. Maar dat
wist ik eigenlijk al.

Nancy: Ik hoop dat we ook uit deze
periode dingen kunnen leren. Vaak
vinden we dingen vanzelfsprekend. Het
samenhorigheidsgevoel, het respect naar
bepaalde beroepen toe zoals in de zorg of
de retail. Het is iets wat hopelijk blijvend
is. Het besef dat we dankbaar kunnen zijn
om vele kleine dingen. Mijn kopje koffie
’s ochtends voordat iedereen wakker
is…zalig! Het ( lekker lang) bellen naar
een vriend(in), een wandeling maken,
genieten van een mooie zonnige dag, …
We krijgen zoveel mooie zegeningen
maar soms zien we ze niet.

Ik ontdekte wel bloemen en planten in
onze tuin die ik precies nog nooit eerder
had gezien, terwijl ze er volgens mijn
man al jaren staan.
Ik stond nog meer stil bij de schoonheid
van onze natuur. En het mooie weer... dat
was /is toch ook een Godsgeschenk.
Eleni: Ik heb heel veel geknutseld en
leuke nieuwe dingetjes gemaakt.

Vraag 4: Welke leuke anekdote uit de
afgelopen week / weken wil je met
ons delen?
Onze Jarno moest een filmpje maken
voor de les Frans. Hij moest een dialoogje
schrijven (schoenverkoper) en dit
uitwerken met één van de huisgenoten.
Mijn man is tweetalig opgevoed dus
moest hij eraan geloven. Ik was
cameravrouw. De eerste opname ging
vlot maar ze wilden het nog eens doen
om er nog wat extra’s in te steken. Bij de
volgende opnames liep het fout en kregen
ze één na één de slappe lach. Zo zijn er
meer bloopers dan bruikbare filmpjes.
Maar uiteindelijk is het toch gelukt!

Eleni : Ik hoop dat we snel het normale
leven weer kunnen beginnen en dat de
kerken, scholen, weer kunnen opengaan.

Wie interviewt Nick volgende week?

Tip:

Eleni: Ik was jarig en ondanks deze rare
tijd heb ik toch een fijne verjaardag
gehad.
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Brief • Verzuim uw samenkomsten niet!
Lees Handelingen 2:42-47 en Hebreeën 10:25
Aan deze opdracht kunnen wij tijdens deze crisis moeilijk voldoen. We krijgen wel wekelijks de nieuwsberichten
uit de gemeente, we bellen wel iemand maar toch missen we de gemeenschap.
Laat dit voor ons een stimulans zijn om na de crisis echt het verlangen te hebben om onze samenkomsten
bij te wonen.
Zoals de eerste Christenen die zich toelegden op de keer van de apostelen die trouw bleven aan het
gemeenschappelijke leven, aan het breken van het brood en aan het gebed. Maar ook vandaag kunnen ze
niet zonder de steun van een gemeente. Daarom, verzuim uw samenkomsten niet.
Als gelovigen zijn we geroepen tot een hechte gemeenschap rond God en Jezus. De dienst aan God is dus meer
dan een strikt individuele aangelegenheid. God vindt er vreugde in als velen hun trouw in Hem bevestigen.
Want als uw plaats in de kerk leeg blijft, dan mis je niet enkel een persoonlijke kans op groei in geloof, maar je
ontneemt ook je broer of je zuster naast u een steuntje in de rug in de viering en de beleving van het geloof.
De gemeente kan je ook ‘de werkplaats van je geloof’ noemen. , waar je leert wat het Christen zijn inhoud
en hoe je het leven met God de beste vorm kunt geven. Zonder de gemeente houden wij het als gelovigen
niet vol.
Weet u, wanneer de samenkomsten wegvallen daar ook vlug het geloof weg kwijt. Want geloof zonder
toepassing lijkt slechts een kort leven beschoren.
Geloven is een werkwoord. We mogen het week na week waarmaken in samenkomsten en in concrete
daden. Telkens wanneer we samenkomen openen we ook Gods woord die ons aanspoort om er mee door te
gaan. Gods woord die ons oproept tot een sterker Godsvertrouwen.
Veel mensen zeggen: “Ik geloof wel maar ik heb de gemeente niet nodig. Ik heb trouwens geen tijd om te
gaan. We gaan wel graag naar de gemeente en we weten dat U dat van ons vraagt. Maar U hebt alleen de
verkeerde dag gekozen. Het is de dag die aan het einde komt van een zware week en we zijn dan allemaal
uitgeput. En de zondag is de dag dat de beste maaltijd moet worden klaargemaakt, want tijdens de week
eten we iets uit de microgolf.”
Redenen om de samenkomsten niet bij te wonen, zijn snel gevonden. “God behoedt hen ervoor dat zij
stuurloos worden en zonder doel. Wij bidden U dat ze de weg terug mogen vinden. Here wees Gij de kracht
die ons staande houdt. Here wilt Gij ons aansporen om de samenkomsten bij te wonen en met een verlangen
om U te eren met een verlangen om gemeente te zijn”.
Ziet U daar ook naar uit naar onze samenkomsten zoals voor de lockdown?
Ides

Foto: Pixabay - Ulrike Leone
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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

Help ons!
Vul de enquete in:
Duurt ongeveer 10 minuten

https://bit.ly/2LGBlP7

Bijlagen
Werkje kleine
zondagsschool
Werkje grote
zondagsschool

Potscherven
Volgt later in de
week

Giften / collecte
BE17 0012 2662 5321

VU: Evangelische Gemeente ‘De Pottenbakker’ vzw - Vlaams Gewest - Meensestraat 83, 8500 Kortrijk - 445.197.831 RPR Gent, afdeling Kortrijk

Heb je inspiratie? wil je iets
toevoegen aan deze bundel?
Daar is ruimte voor!
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Bijlage kleine zondagschool 1/2

De schat in de grond en de bijzondere parel | Matteüs 13:44-46

Bijlage kleine zondagschool 2/2

Matteüs 13:44-46 | De schat in de grond en de bijzondere parel
debijbel.nl/bijbelbasics

Voorbereiding

De schat in de grond en de bijzondere parel

Werkblad (4-6 jaar)

Bouwstenen

Werkblad

Bijlage grote zondagschool 1/2

19 = S
20 = T
21 = U
22 = V
23 = W
24 = X
25 = Y
26 = Z

Galaten 5:22-26 | Anders leven door de heilige Geest

1=A
2=B
3=C
4=D
5=E
6=F
7=G
8=H
9=I

10 = J
11 = K
12 = L
13 = M
14 = N
15 = O
16 = P
17 = Q
18 = R

Het woord Pinksteren komt van het Griekse
woord voor ‘vijftig’. Tussen de opstanding van
Jezus en het Pinksterfeest zitten vijftig dagen. Het
antwoord op de volgende sommen is ook steeds
50. Als je de sommen en de puzzel hebt opgelost,
lees je de naam van een bijbelboek. Wat heeft dat
bijbelboek met Pinksteren te maken?

VIJFTIG

........

........

........

debijbel.nl/bijbelbasics

........

........

Voorbereiding

........

........

........

........

........

........

Bouwstenen

400 :
= 50
= 50
7x7+
) + 22 = 50
(2 x
= 50
(9x6) –
= 50
10 x
= 50
(2 x 31) ) = 50
(4 x 8) + (2 x
= 50
(6 x 6 ) +
) – 13 = 50
(9 x
) = 50
(5 x 5 x 5) – ( 3 x 5 x
) = 50
(100 – 36 –
OPLOSSING:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anders leven door de heilige Geest

Werkblad (8-12 jaar)

Werkblad

Bijlage grote zondagschool 2/2

Blaas in één keer zoveel
mogelijk lucht in de zak.

Galaten 5:22-26 | Anders leven door de heilige Geest

De heilige Geest
zorgt ervoor dat je
anders gaat leven. Hij
vult je met geduld,
goedheid, vrede,
vreugde en nog veel
meer. Hoe dat werkt,
ontdek je in het
volgende proefje.

LAAT JE VULLEN

debijbel.nl/bijbelbasics

Duw de lucht die je erin hebt geblazen
naar het einde van de zak met je hand.

2

Pak de zak voor je mond en knijp
met je hand de zak dicht.

1

3

Voorbereiding

Haal opnieuw de
lucht uit de zak.

Laat een kind met stift een streepje
zetten op de zak tot waar de lucht zit.

Bouwstenen

Werkblad

Wat
gebeurt
er nu?

Houd je mond 5 centimeter van de opening
van de zak vandaan. Blaas in één keer zoveel
lucht in de broodzak.

4

In de talen van de Bijbel zijn er twee woorden voor
‘geest’. In het Hebreeuws is dat roeach, en in het Grieks is
dat pneuma (spreek uit: pnuima). Die woorden betekenen
allebei: lucht in beweging, wind, adem. Als je in de Bijbel
leest over de heilige Geest, dan moet je daar eens aan
denken. Want net zoals wind en adem iets in beweging
kunnen zetten, gaat het er bij de heilige Geest steeds om
dat Gods kracht iets in beweging zet.

ADEM VAN GOD

Wat heb je nodig?
* een lege langwerpige plastic broodzak
* een watervaste stift

Galaten 5:22

Mensen die zich laten leiden
door de heilige Geest, leven
heel anders. Zij houden van
elkaar. Ze zijn geduldig en
zijn goed voor elkaar.

Haal alle lucht uit de zak.
Houd je mond tegen de opening van de zak.

In de tijd van de Bijbel werd in de tempel in
Jeruzalem elk jaar het Joodse Pinksterfeest
gevierd. Op dit feest dachten de Joden
terug aan het moment dat Mozes de wetten
van God kreeg op de berg Sinai. En ze
vierden dat er weer nieuw koren op de
akkers stond. Het eerste koren van de oogst
brachten ze naar de priesters in de tempel.

HET JOODSE
PINKSTERFEEST

Anders leven door de heilige Geest

Werkblad (8-12 jaar)

