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Katjes in de rij voor het eten.
Foto: Nick Vermeirsch 



• 2 •

1. Aanbidding 3
2. Weekuitdaging 6
3. Grote zondagsschool 7
4. Tieners 9
5. Prediking 10
6. Extraatjes 13

Inhoud:

volgende zoom-dienst • avondmaal

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. 

Wil je graag de zoom-dienst eens bijwonen, maar heb je geen internet? Dan willen 
we graag regelen dat jij tijdens de volgende zoom-dienst bij iemand op bezoek kan 

komen. Laat het weten aan de oudsten of de werkgroep, dan kunnen we samen 
kijken wat we kunnen regelen.

Volgende zoom-diensten: 28 juni • 12 juli • 26 juli • ...
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 28 juni: 849306

Foto: pixabay - couleur
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Thomas Nop

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpyBAObUYrcUfiP4G2nAH8nF

https://open.spotify.com/playlist/28TzfU173c0IK5UDmSnFyq?si=0_fUfJXpQVOstCIokka2LQ

Hosanna (Opw 685)

Met ons lied, Heer,
Roept ons hart uit naar U,
naar U alleen.
Vol verwachting, 
vol verlangen naar U.
U maakt ons één.

Refrein:
Als wij u zien, Heer,
Geeft U kracht om op te staan.
Wij mogen vrij van angst en schaamte
in uw huis binnengaan.

Hosanna, hosanna.
U bent de God van redding.
U zij de eer, aanbidding.
Hosanna, hosanna.
Kom met uw Geest, vernieuw ons.
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus.

Met ons lied, Heer,
Keert ons hart zich naar U, 
naar U alleen.
U maakt harten
die gebroken zijn heel.
U maakt ze één.

Refrein (…)

Ik kan niet anders (Paul Baloche)

Als ik naar de lucht kijk 
en ik zie haar schoonheid
De zon die wegglijdt 
in de avondschemering
Als ik naar de sterren kijk 
zo ver weg en wonderlijk
Voel ik mezelf zo klein 
een groot God ziet in mij zijn kind

Refrein:
Dan kan ik U slechts danken
Kan ik niet anders dan U dienen Heer
Halleluja, Halleluja
Dan kan ik U slechts prijzen
Maak ik van heel mijn leven meer en meer
Halleluja, Halleluja

En hoor ik verhalen 
van een God op Aarde
Die vol genade 
en vol medelijden was
Aan het kruis genageld werd 
maar niet verslagen
Weet ik U maakt alles nieuw 
door de kracht die Uw redding bracht

Refrein (3x)

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Fundament (Opw 785)

Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus’ Naam

Refrein:
Heer, U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer
Hoogste Heer

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
Toont Hij zijn liefde die mij draagt
Al woeden stormen om mij heen
Mijn anker rust in Hem alleen
Mijn anker rust in Hem alleen

Refrein (3x)

Wanneer Hij komt met luid geschal
Weet ik dat Hij mij kennen zal
Bekleed met zijn gerechtigheid
Ben ik van Hem in eeuwigheid

Refrein (3x)

Al seen hert dat verlangt naar water
(Opw 281)

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.
 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.

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.
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Wat mij dierbaar was (Opw 460)

Wat mij dierbaar was, 
Wat ik vinden wou, 
Dingen waar ik mij aan binden zou, 
Alles wat ik zocht, 
Kennis, macht of geld 
Heeft geen waarde meer. 
Wat werk’lijk telt:

Refrein:
Ik wil U kennen, Jezus; 
Dat is mijn grootste schat. 
U verlost, U bevrijdt, 
U bent mijn gerechtigheid; 
O, ik hou van U...

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, 
Doordat U mij uw genade geeft. 
En mijn liefste wens is om meer en meer 
Zoals U te zijn die in mij leeft.

Refrein

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer, 
Zal ik delen in uw heerlijkheid. 
Door nu een met U in uw dood te zijn, 
Zal ik bij U zijn in eeuwigheid.

Refrein

Kom nu hemel wees blij (Opw 619)

Kom nu hemel wees blij, 
kom nu aarde juich,
kom nu volk van de Heer, 
geef Hem eer,
kom jubel het uit.

Als je staat op de bergtop, 
kom verhef je stem,
Ook in de vallei, 
kom en wees blij,
en zing voor Hem!

Sta op en prijs Hem, 
Hij verdient de eer.
Sta op en prijs Hem, 
Zing voor de hoogste Heer,
Met heel je hart, 
met heel je ziel, 
met al je kracht.
Sta op en prijs Hem.

Lied van de maand:

Vul dit huis met Uw glorie (Opw 815)

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

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.
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2. Weekuitdaging

Iedereen is uniek!
Wat mogen we dankbaar zijn voor hoe God ons heeft gemaakt. We zijn 
geschapen naar Zijn evenbeeld. Maar we zijn allemaal uniek. Wat zijn je hobby’s? 
Wat is je lievelingseten? Je favoriete muziek? Stel deze vragen eens aan jezelf, aan een 
vriend of vriendin, aan je gezinsleden of familie. Je zal zien dat niemand exact dezelfde 
antwoorden geeft. Wat uniek is dat!

1. Hoe zou je jezelf in één zin omschrijven?
2. Wat is je lievelingsgetal?
3. Zomer of winter?
4. Knutselen of sporten?
5. Wat is de laatste mop die je hebt verteld?
6. Appel of banaan?
7. Wat is het hoogtepunt van deze quarantaine 

periode?
8. Favoriete onderdeel uit het weekmagazine?
9. Waar werd je voor het laatste stil van?
10. Wie is een bijbels voorbeeld voor jou?
11. Bos of zee?
12. Wat is de meest gedurfde grap die je ooit hebt 

uitgehaald?
13. Hoe toon jij je (ware) vriendschap?
14. Muziek maken of filmkijken?
15. Wat is je levensmotto?
16. Frituur of pizza?
17. Heb je al eens een wonder meegemaakt?
18. Hoe dans je als niemand kijkt?
19. Als je vandaag maar één woord mocht zeggen, 

wat zou dat zijn?
20. Heeft iemand je een bijnaam gegeven?
21. Welke film of serie wil je nog kijken?
22. Welk dier zou je willen zijn?
23. Heb je allergieën?
24. Links of rechts?
25. Zou je beroemd willen zijn?
26. Snooker of bowling?
27. Favoriete psalm?
28. Bus of trein?
29. Favoriete ontspanning?
30. Laatst gelezen boek?
31. Wat is het domste dat je al gedaan hebt omdat 

iemand je uitgedaagd had?
32. Wat is je lievelingskleur?
33. Welke sport doe je absoluut niet graag?
34. Wat is je vroegste herinnering?
35. Laatst gekeken film of serie?
36. Wat is je favoriete aanbiddingslied?

37. Leukste aan de werk/schooldag?
38. Rock of klassiek?
39. Welke eigenschap van God begrijp je niet?
40. Als je plots een nieuwe taal zou kunnen 

spreken, welke zou dat zijn?
41. Wat zijn je hobby’s?
42. Kamperen of hotel?
43. Met welke bekend persoon zou je wel een 

week willen ruilen?
44. Wetenschappen of talen?
45. Wandelen of fietsen?
46. Welk eten lust je niet?
47. (Hoe) heb je God al horen spreken?
48. Wat is momenteel je lievelingsbijbelvers?
49. Chocolade of vanille?
50. Als je een dag lang in één ruimte met iemand 

opgesloten zou zitten, wie zou dat zijn?
51. Wat is je favoriete moment tijdens de dag?
52. Hoe noemt of noemde je huisdier?
53. Avondmens of ochtendmens?
54. Welke sport doe je graag?
55. Jazz of pop?
56. Welk boek wil je nog lezen?
57. Minst leuke aan de werk/schooldag?
58. Hond of kat?
59. Waar zie je komende week meest naar uit?
60. Noem één ding die mensen waarschijnlijk nog 

niet weten over jou.
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Samengesteld door: Nancy Depuydt

3. Grote zondagsschool

Uit Bijbelbasics (aangepast door Nancy Depuydt)

‘De Mensenzoon zal onverwacht komen. Niemand weet precies wanneer 
dat gaat gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Zelfs ik 

weet dat niet.
Alleen God, de Vader, weet dat’ (Matteus 24:36-37).

Dit maakt Jezus duidelijk door een gelijkenis te vertellen.

Lezen Bijbel
Matteüs 25:1-13 

Het voorbeeld van de tien meisjes Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. 
Tien meisjes gaan op weg naar een bruiloft. Ze moeten wachten op de bruidegom. Ze hebben allemaal 
een lamp meegenomen. 
Vijf meisjes zijn dom. Ze hebben wel een lamp bij zich, maar geen olie om de lamp te laten branden. 
De vijf andere meisjes zijn verstandig. Zij hebben een lamp bij zich en ook olie om de lamp te laten 
branden. 
Het wachten op de bruidegom duurt lang. De meisjes worden moe en vallen in slaap. Midden in de 
nacht wordt er geroepen: ‘Daar komt de bruidegom! Vooruit, ga naar hem toe!’ 
De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan. 
Dan zeggen de domme meisjes tegen de verstandige meisjes: ‘Mogen wij wat van jullie olie gebruiken? 
Onze lampen willen niet branden.’ 
Maar de verstandige meisjes zeggen: ‘Nee, we hebben alleen genoeg voor onszelf. Ga maar ergens olie 
kopen voor je lampen.’ 
De vijf meisjes gaan op weg om olie te kopen. Intussen komt de bruidegom. De vijf meisjes die 
klaarstaan, gaan met hem mee. Zij mogen naar binnen op het feest. Daarna gaat de deur dicht. 
Later komen ook de andere meisjes. Ze zeggen: ‘Heer, heer, laat ons toch binnen!’ Maar de bruidegom 
antwoordt: ‘Luister goed naar mijn woorden: Ik ken jullie niet.’’ 
Toen zei Jezus: ‘Blijf dus altijd goed opletten. Want jullie weten niet wanneer de Heer zal komen.

Gesprek

• Weet jij wie Jezus met de bruidegom bedoelt? 
• Jezus zegt dat je goed moet opletten. Waar moet je goed op letten? Hoe zou je dat kunnen doen? 
• De verstandige meisjes stonden klaar om met de bruidegom mee te gaan naar het feest. Hoe kun 

jij klaarstaan voor Gods nieuwe wereld?

Zingen

• This little light of mine.
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Kwis: Gaat er een lampje branden? 

De komst van Jezus wordt vergeleken met een bruiloft. Gaan er bij de kinderen lampjes branden bij 
andere bruiloften in de Bijbel? 

Wat heb je nodig? 
Per team/kind: 
• tien led-lampjes op batterijen (Action of lampjes maken in papier)
• papier 
• een viltstift 

Aan de slag: 
• Ieder team zit aan een tafel met tien lampjes. 
• Stel de eerste vraag. 
• Ieder team noteert het antwoord op het papier.
• Op jouw teken houden de kinderen het papier met hun antwoord omhoog. 
• Heeft een team/kind de vraag goed beantwoord? Dan mag dit team/kind een lichtje aandoen. 
• Van welk team/kind branden er na alle vragen de meeste lampjes? 

Mogelijke vragen:

1. Hoe oud was Isaak toen hij trouwde: 30, 40 of 50 jaar? (40 jaar) 
2. Het eerste wonder van Jezus was op een bruiloft. Wat was dit wonder? (Jezus verandert water in 

wijn.) 
3. Wie liet op zijn bruiloft zijn gasten dagenlang nadenken over een raadsel: Simson, Mozes of Jo-

hannes de Doper? (Simson) 
4. Met wie was Maria, de moeder van Jezus, getrouwd? (met Jozef) 
5. In welk bijbelboek wordt gesproken over ‘de bruiloft van het lam’: in Daniël, Lucas, of Openbaring? 

(Openbaring) 
6. Wie werkte er zeven jaar voor zijn schoonvader om te kunnen trouwen met zijn grote liefde: Abra-

ham, Isaak, of Jakob? (Jakob) 
7. Wie was er getrouwd met Abigaïl, maar ook met Batseba en Michal? (koning David) 
8. Waar of niet waar: Boaz was getrouwd met Ruth, en Mozes met Sippora. (waar) 
9. Waar of niet waar: Toen Sara, de vrouw van Abraham, was gestorven, trouwde Abraham nog een 

keer. (waar, met Ketura) 
10. Met wie vergelijkt Jezus zijn leerlingen: met bruidegoms, met gasten op een bruiloft, of met bruids-

jonkers? (met gasten op een bruiloft, Matteüs 9:15)



• 9 •

Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

Dag lieve tieners! Deze week wil ik jullie graag even onderhouden met een heel mooi hoofdstuk 
uit een even mooi boek. Geen zware lectuur, het leest als een trein. Het gaat dan ook over een 
korte biografie van het leven van een heel bijzondere man, en het leest alsof je er zelf bij was!

Gods helden

Het gaat deze keer over een hoofdstukje uit het boek 
“God helden” van Theo Veldhuis. Het is een boek met 
13 korte levensbeschrijvingen van “geloofshelden” uit de 
afgelopen eeuwen. Het algemeen thema is “opwekking”. 
Misschien heb je nog nooit stilgestaan bij dit woord, dat 
bijvoorbeeld ook voorkomt in de titel van de welbekende 
“opwekkingsliederen”. 
Uit de inleiding van het boek:
“Opwekkingen in de geschiedenis komen en gaan, ook 
in de bijbel, maar wat blijft, is het evangelie. Het goede 
nieuws dat Christus in deze wereld is gekomen om Zijn 
leven te geven voor alle mensen, zodat “wij die leven, 
niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem die 
voor ons gestorven en opgewekt is (2 Kor. 5:15). […] 
Laten we daarom aanmoediging en motivatie putten uit de 
geloofshelden van vroeger. Zij waren helden, niet omdat 
ze anders waren dan wij, omdat ze meer talenten en gaven 
hadden dan wij, of omdat ze een streepje voor hadden 
bij God. Hun heldendom lag in hun leven dat volledig 
was toegewijd aan de bedenker van het Evangelie, onze 
Schepper en vader van Jezus Christus. Het zijn verhalen 
die ons tot voorbeeld strekken voor vandaag. 
Het verhaal dat ik jullie wil meegeven, is dat van Duncan 
Campbell. Een heel eigenzinnig verhaal van een man 
die door God gebruikt werd voor een opwekking op de 
Hebriden (Schotland). 
Veel leesplezier in dit hoofdstuk. Ik hoop dat het ons enkel 
maar meer versteld mag doen staan van Gods kracht in 
en door mensen, en een motivatie mag zijn voor ons om 
ons volledig open te stellen voor wat God in petto heeft en 
waarvoor Hij misschien ook ons wil voor gebruiken. 

Jullie vinden het indrukwekkende hoofdstuk in de bijlagen 

Voor wie wil, kan na het lezen van dit hoofdstuk nog nadenken over deze vraagjes:
1. Welk gevoel heb je na het lezen van dit hoofdstuk? Hoe zou dat komen?
2. Komt het begrip “opwekking” uit dit boek overeen met wat je al in gedachten had bij dit 

woord?
3. Was jij graag bij de gebeurtenissen in dit boek geweest? 
4. Wat denk je over Duncan?
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5. Prediking

Tucht of gemakzucht?
“Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, 

maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik.” 
Romeinen 7:15 

Waarom doen wij de dingen die we doen? Hoe dikwijls geef je niet toe aan jezelf om iets te 
doen terwijl je in je hart heel goed weet dat het niet strookt met Gods geboden? Na verloop van 
tijd krijgen we wroeging over gedane zaken en brengen het voor Gods troon van genade. Wat 
gebeurd is, is gebeurd en kan niet uitgewist worden.  Maar voor God is herstel altijd mogelijk. 
Misschien kunnen we het gevoel van volledige -ontlasting- of -bevrijding- wel ervaren na een 
euforische gospelavond of zondagdienst, maar de volgende ochtend blijken al je zorgen, één 
voor één, terug op het appèl te verschijnen … 

Door: Stephan De Feyter

Misschien moeten we onszelf wel eens 
afvragen hoe het gesteld staat met 
onze zelfdiscipline in het geloof? In het 
geloof kennen we al eens, soms meer 
dan ons lief is, hoogten en laagten. Toen 
ik in geloof door een dal ging en moest 
knokken om er terug uit te klauteren, 
kwam ik echter op dat moment tot een 
bizarre en onthutsende vaststelling. 
In het dal bleek ik namelijk over meer 
zelfdiscipline te beschikken dan toen 
ik ten volle in geloof was. Dagen en 
weken spookte dit geregeld door mijn 
gedachten waarom dit wel zo was en 
hoe ik dit op een Bijbelse manier kon 
verklaren. 

Daaruit kwam naar boven dat ik me 
eigenlijk verborg achter de Almacht van 
God en verwachtte dat de problemen 
als vanzelf zouden verdwijnen. Op 
zich is het lovend om zo’n vertrouwen 
te hebben op de Schepper, maar 
deze (schijn)houding had wel een 
nefaste invloed. Ik werd namelijk 
gemakzuchtig. Ik bracht mijn zorgen 
wel bij de Heer maar liet alles aan Hem 
over… 
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In 1 Petrus 5:7 lezen we: “Werpt al uw 
bekommernis op Hem, want Hij zorgt 
voor u.” In dit en gelijkaardige verzen lag 
mijn misvatting. Het is zoals een kind dat 
probeert zijn eerste stapjes te zetten, als het 
geen doel heeft zal het vlug tegen de grond 
liggen, maar als jij met uitgestrekte handen 
ervoor gaat staan zal het meer moed vatten 
om die eerste stappen te zetten, omdat het 
weet dat jij het zal opvangen, het vertrouwt 
je volkomen en zal die eerste stappen zonder 
nadenken zetten. Maar niettemin zal het zelf 
die eerste stappen moeten    zetten…

God zorgt voor ons, Hij is degene met 
uitgestrekte handen, Hij is het doel, de 
uitkomst; maar wij moeten wel zelf het 
loopwerk verrichten… 

Het gaat niet op dat we alleen maar onze 
lastenbagage op zijn schouders leggen om ons 
er zo vanaf te maken en alles aan Hem over 
te laten. Want zeg nu zelf: welk wezenlijk nut 
zou ons dat opleveren? Zou dit ons sterker, 
weerbaarder en gedisciplineerder maken? 
Helemaal niet…Integendeel zelfs!! Onder deze 
houding valt er niets te rapen voor ons eigen 
geestelijk heil. 

God kan inderdaad wel voor de uitkomst zorgen, 
en ook op de weg naar die uitkomst kan Hij 
de omstandigheden op een wonderbaarlijke 
manier beïnvloeden, maar die weg moeten we 
wel zelf bewandelen! 

Meer dan eens moeten we onze angst en onze 
trots uitschakelen en in gehoorzaamheid en 
nederigheid de weg (leiding) van God durven te 
bewandelen, hoe onlogisch of zelfvernederend 
dit op het moment zelf ook wel eens kan 
overkomen… 

In 1 Kor.10:13 lezen we: 

“U hebt geen beproevingen te doorstaan 
die niet voor mensen te dragen zijn. God is 
trouw en zal niet toestaan dat u boven uw 

krachten wordt beproefd:...”  
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Beseffen wij als christenen wel hoe ongelofelijk bevoordeeld we zijn tegenover hen die God 
niet willen kennen? Zo kende ik een oudere ongelovige vrouw, wiens problemen haar het water 
boven de lippen deed stijgen. Terwijl ik dit artikel aan het schrijven was kreeg ik een telefoontje 
dat ze -ten einde raad- gekozen had voor de fatale oplossing en ze zichzelf van het leven had 
beroofd. In gedachte hoor ik haar nog altijd met een betweterig glimlachje zeggen dat het 
geloof helemaal niets voor haar was… Ze besefte dus niet dat de Heer haar genoeg kracht kon 
geven om haar zorgen draaglijk te maken en uiteindelijk ook zicht te geven op uitkomst… Wat 
bijzonder jammer…!!!  

In Spreuken 24:10 lezen we: “Ben je moedeloos wanneer je in het nauw zit, dan schiet je 
kracht tekort”. Hoe waar is dit!! Zeker als we verder lezen in 1 Kor.10:13 : “Hij geeft u mét 
de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.” In m’n gedachten komt het 
op dat Hij niet zozeer de lasten van je schouders neemt, maar wel dat Hij je schouders sterker 
maakt om te dragen, waardoor het inderdaad lijkt alsof Hij die lasten heeft weggenomen. 
Hiermee wil Hij je alleen maar sterker en gedisciplineerder maken zodat je er in de toekomst 
tegen bestand bent.

Daarom ook kunnen we met recht en rede zeggen: “Ik vermag alle  dingen in Hem, die mij 
kracht geeft.” (Filippenzen 4:13), zonder hierdoor gemakzuchtig te worden maar wel door de 
zelftucht (discipline) toe te passen.

Spreuken 4:13:

“Houd vast aan de tucht, laat haar niet los,
bewaar haar, want zij is uw leven.”

Daarom wens ik u ook een ‘gedisciplineerde en krachtige’ Gods zegen toe.

Stedef 2008
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6. Extraatjes
Recept: Aran ci ni (Risottorijstballetjes)

Basisingrediënten: (voor 15 - 20 balletjes)
• 200 g koude gekookte rijst (lekkerste is risotorijst 

van 2 dagen oud)
• Geraspte kaas
• 1 ei
• Paneermeel

Toe te voegen (restjes) naar smaak en 
goesting:
• Kruiden (zout, peper, knoflook,... )
• Stukjes vlees (hesp, salami, kip, bolognaise saus, 

...)
• Stukjes groenten (tomaat, ui, paprika, broccoli, 

champignons,...)

Bereiding:
1. Roer de rijst los in een kom 
2. Meng de kaas door de rijst
3. Meng de stukjes vlees en groente (of restjes) door 

de rijst
4. Klop het ei goed los en meng het met de rijst. Je 

moet een stevige maar plakkerige massa krijgen.
5. Is de massa erg nat? Voeg enkele scheppen panneermeel toe. 

Is het te droog en niet plakkerig? voeg nog wat ei of melk toe.
6. Rol balletjes (3 - 5 cm is ideaal)
7. Rol het balletje nog eens door de panneermeel.
8. Bewaar de balletjes koud totdat je klaar bent om ze af te bakken.

Heb je restjes liggen van voorgaande maaltijden? Dan is dit tapasgerecht een 
overheerlijke en ideale manier om deze restjes op te maken. Je kan bijna alles 
verwerken in deze krokante rijstballetjes. Je kan heerlijk creatief aan de slag gaan 
met deze balletjes. Je kan het serveren bij een salade voor een volwaardige maaltijd 
of bij een tapas menu of aperitief.

Bakken:
• Oven: 180° voor 20 - 25 minuten, licht 

besprenkelen met olie en tussendoor 
keren.

• Frituren: 180° tussen de 3 - 5 minuten
• Pan: in een goede laag olie 5 - 8 min

Serveren: Vers gebakken is het lekkerst
• Met een salade als maaltijd
• met een dipsausje als tapas aperitief

Bewaren:
Je kan deze balletjes gebakken goed 
bewaren of invriezen. Warm ze niet op 
in de microgolf want daar worden ze 
plakkerig van maar even opnieuw in de 
pan of in de oven en je kan ze zo weer 
eten.
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Bernard en Ria

Vraag 1: Wat was het leukste moment van de afgelopen 
maanden?

Toen de kinderen en kleinkinderen weer op bezoek 
mochten komen, in de tuin en op afstand, met de nieuwe 
zandbak die we geplaatst hadden.

Vraag 2: Mocht je nu een willekeurige reisbestemming 
kiezen, naar waar zou de reis dan gaan, en waarom?

Naar de Ardennen, om Wallonië beter te leren kennen 
(Ria) en uit nostalgie (Bernard).

Vraag 3: Het is je verjaardag en je mag kiezen wat er 
vandaag op het menu staat... Wat kies jij??

Beiden: Vlaams stoofpotje met frieten en sla!

Wie interviewt Nick volgende week?

Ti
p

: 
Nick interviewt:

Vraag 4: In welke bezighouding / hobby vind je jouw 
plezier?

Muziek, reparaties van vintage elektronica en keramiek.

Vraag 5: Welk boek of welke film heeft jou (ooit) 
kunnen bekoren en waarom?

Tolkien - De Hobbit, In de ban van de Ring

Vraag 6: Is er nog iets wat je kwijt wilt aan de lezers van 
dit magazine?

Laten we wat meer naar elkaar omkijken…
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Brief van Ides:

Genesis 28:10-22. Een droom

Uit het leven van Jakob kunnen we veel leren. Hij had 
een zelfgericht leven en ging alles doen om zijn doel te 
bereiken. Maar Jakob moest leren om zijn zelf leven te 
verwisselen voor de schoonheid van Christus’ leven. Dus 
niet ik, maar Christus. 
Bij Jakob duurde dit 20 jaar alvorens god tot zijn doel 
kwam met hem.

In Genesis 28: 11 lezen we van een ontmoeting met God 
te Bethel. God gaf aan Jakob een openbaring van zijn 
geweldige en heerlijke doel voor zijn leven. 
Genesis 28:15: Ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb 
wat Ik heb toegezegd. 
Om zijn beloften aan Jakob te kunnen vervullen moest 
God hem streng aanpakken.  Ruim 20 jaar van goddelijke 
tuchtiging opdat Jakob tot het besluit zou komen om 
het doel dat God had voor zijn leven te aanvaarden. En 
uiteindelijk is God tot Zijn doel gekomen met Jakob, God 
heeft hem bevrijd van een “zelfleven”.
Wat een droom, een ladder die tot de hemel reikte en 
dit is niets anders dan een huis Gods, dit is de poort des 
hemels.

Soms als ik zo’n verhaal lees dan droom ik daar ‘s nachts 
ook van, zoals Jakob. Hij droomde van een ladder die reikte 
tot aan de hemelpoort. En ik droomde dat ik een ladder 
bouwde die ook tot aan de hemel reikte. Ik stond onderaan 
de ladder op de eerste trede. Telkens ik een goede daad 
deed, groeide  de ladder een trede. Toen ik geld gaf voor 
een liefdadig doel was dat weer een trede. Een dienst in 
de gemeente bijwonen, was vijf treden. Enzovoort. Zo 
groeide de ladder tot boven de wolken en uit het zicht.

Het einde van mijn leven naderde en ik dacht het doel 
bereikt te hebben. Toen ik naar bove keek, zag ik Petrus al 
aan de hemelpoort staan. Ik was er bijna en deed daarom 
nog wat goede werken zodat ik nog enkele treden hoger 
kwam. Toen stapte ik vol vertrouwen van de ladder of 
denkend dat ik al in de hemel was maar er was Petrus die 
aan de hemelpoort stond en die gaf mij daar een duw. Ik 
tuimelde naar beneden, dieper en dieper. 
Ik schrok wakker en toen wist ik het weer. Jezus heeft 
gezegd: “ik ben de weg, de waarheid en het leven.”
Ik herinnerde me weer de tekst uit Efeze 2:8-9: “Want 
door genade zijt gij behouden, door het geloof en dat niet 
uit uzelf, niet door goede werken, het is een gave van God 
opdat niemand roeme.”

Gelukkig was het maar een droom.

Ides
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Gezocht • Extraatjes!
Graag maken we dit 
magazine samen. 
Daarvoor mag jij ook je 
input doorsturen. Heb je 
iets leuks dat je wilt delen 
met de gemeente? 

Mail ons:

 � lied
 � getuigenis
 � gedicht
 � brief
 � kaartje
 � tekening
 � foto
 � recept
 � puzzel
 � weekuitdaging
 � kunstwerk
 � ...

weekbundel@depottenbakker.be
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Giften / collecte

Volgt later in de 
week

Potscherven
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