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Mededeling van de oudstenraad:

Broeders en zusters,

Aangezien de corona-maatregel van 1 persoon per 10m² voor ons (en 
voor de meeste gemeenten) niet haalbaar was en ook de voornaamste 
aanleiding was om onze kerk niet te heropenen, hadden wij gehoopt 
dat deze maatregel vanaf juli zou versoepeld worden. Helaas heerst 
er nog altijd onduidelijkheid of er nu wel of niet een versoepeling 
komt. Momenteel is de Federale Synode nog in onderhandeling met de 
betrokken minister en kunnen wij niets anders doen dan het resultaat 
van deze besprekingen afwachten. Zolang deze maatregel niet versoepeld 
wordt, kunnen wij onze erediensten niet heropstarten. Laat ons hopen en 
bidden op een spoedige en positieve verduidelijking. 

Gods zegen,

Stephan, Jan & Thomas
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Volgende zoom-dienst • Aanbidding   

GEZOCHT • extraatjes   

Zoom-diensten worden tweewekelijks 
georganiseerd. Voor bijdragen, vragen 

of problemen neem contact op met 
weekbundel@depottenbakker.be 

Volgende zoom-diensten: 
12 juli • 26 juli • ...

Start: 10u 
voor technische ondersteuning kom 

je best 15 min eerder 

Link: 
www.depottenbakker.be/go/zoom

Wachtwoord voor 12 juli: 
Volgt volgende week

Recept voor editie 16
Puzzelpagina voor editie 17

Gedicht voor editie 18

Wat stuur jij door?

weekbundel@depottenbakker.be
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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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1. Aanbidding
Samengesteld door: Stephan & Ingrid

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpz_PUe4wsgcOWa2zUHwxXaJ

https://open.spotify.com/playlist/60kt06KPGo5xQPJ0a6yHhw?si=E2vVKs1NQDOjt1MrUnOmgg

‘t is goed om U te ontmoeten
(Opw 507)

Refrein: (2x)
‘t Is goed om U te ontmoeten,
met uw kinderen U te prijzen.
U geeft mij vrolijkheid, Heer;
‘k zing een lied en geef U eer.

Vers:
U laat mijn voeten dansen,
U vult mij met uw lied;
U geeft mij reden voor een feest,
een feest.

Refrein (1x)

Vers

Refrein (2x)

‘k zing een lied
‘k zing een lied
‘k zing een lied
en geef U eer.

Tienduizend redenen (Opw 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag over-
komen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein (4x)

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Zie hoe Jezus lijdt voor mij
(Opw 706)

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond, roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: ‘Het is volbracht!’
Waarlijk, Hij is Zoon van God
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij,
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan ↑,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Slot:
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft.
Nooit meer tranen, en nooit meer pijn.
Nooit van God verlaten zijn.

Genade, Zo oneindig groot
(Opw 428)

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer -
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Foto: pixabay - jpleno
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Wat de toekomst brege moge
(Opw 377)

Versie: The Rose

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!.

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen,
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Mijn Redder (Opw 680)

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

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

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

Refrein

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

Refrein (2x)

Bridge
Familie (OPW 767)

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven
 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven

Refrein:
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven
 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven

Refrein (2x)
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Familie (OPW 767)

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven
 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven

Refrein:
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven
 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven

Refrein (2x)

2. Weekuitdaging

Ik ga op vakantie en neem mee,...
De vakantie staat voor de deur, dat betekent tijd om te onspannen en tijd om 
samen dingen te doen. We hebben allemaal onze hobby’s en talenten. Vul samen met 
de leden van je gezin of enkele vrienden een koffer. Iedereen doet daar een of meerdere 
dingen in die symbool staan voor iets wat je samen wilt doen tijdens de vakantie. Haal 
iedere vakantieweek iets uit de koffer en doe dit samen.

Vind je het leuk om samen een lange wandeling te gaan maken? Leg dan een paar 
schoenen of een wandelkaart in de koffer. Misschien leg je liever een voetbal of basketbal 
in de koffer. Of voor zij die van knutselen houden verf, potloden, papier,... Wil je liever 
samen koken? Een bord of een ingrediëntenlijst past er vast wel bij.

Foto: PublicDomainPictures
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Zomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar  

debijbel.nl/bijbelbasics De belangrijkste regel in de wet

Werkblad
De belangrijkste regel in de wet

43

4-8 jaar 
Wat-zie-je?-bingoZie je één van onderstaande dingen om je heen? Wat heb je nodig?-  een pen of een potlood

Aan de slag:
-  Zie je één van deze dingen om je 
heen? Zet een kruis door het plaatje.

-  Hoe lang duurt het voordat je tien 
plaatjes van de kaart hebt gevonden?

-  Misschien vind je ze vandaag wel 
allemaal?

Salomo is wijs
1 Koningen 3:5-28

debijbel.nl/bijbelbasics

7
Salomo is wijs

Zomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut

Illustratie: NBG/Paul Oole

Werkblad ‘Salomo kiest’: NBG/Paul Oole

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

De vrouw die het kind wel wilde verdelen, kijkt nu 

ineens heel boos. Maar de echte moeder van het 

kind is blij. Ze knuffelt haar baby. 

‘Ach, mijn lief kindje!’ 

Alle mensen in de zaal kijken vol bewondering 

naar koning Salomo. Dat heeft hij slim gedaan! Hij 

weet écht het verschil tussen goed en kwaad. En 

hij kan heel goed luisteren. 

Salomo is de wijste koning die er ooit is geweest, 

precies zoals God dat heeft beloofd!

3.  OM OVER NA TE DENKEN

-  God zegt tegen Salomo dat hij mag  

vragen wat hij wil. Wat vraagt Salomo?

-  Als God tegen jou zou zeggen dat je mag 

vragen wat je wilt, wat zou jij dan vragen?

Samengesteld door: Holly Delameillieure

3. Kleine zondagsschool

Dag lieve schatjes (en mama’s en papa’s)

Het is al zover komen … de grote vakantie! Hopelijk zien jullie er naar uit.
Tijdens de vakantie zal ik geen materiaal doorsturen voor de kleine zondagsschool. Maar, als je wil 
blijven de Bijbel ontdekken op een speelse manier, kan je in bijlage de zomerpakket vinden van 
‘Bijbelbasics’. Het ziet er super tof uit, dus zeker de moeite!
Je kan ook de afspeellijst van de kleine zondagsschool via deze link beluisteren:
https://tinyurl.com/w58lba7

Heel belangrijk! We zullen tijdens de zomer een ‘play-date’ organiseren in het Astrid Park voor de 
kindjes en ouders van de kleine zondagsschool. Ik zal je op de hoogte houden via de WhatsApp 
groep. Nog niet lid van de groep? Stuur me dan een bericht (mijn nummer kan je terugvinden in de 
adressenlijst).

Liefs
Holly x

WerkbladSalomo wordt koning

debijbel.nl/bijbelbasics Salomo wordt koning

Zomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar 

5

6-8 jaar 
Wie volgt?
Salomo wordt de volgende koning na zijn vader David. In deze puzzel ga je steeds op 

zoek naar de volgende letter. 

Wat heb je nodig?
-   een pen of een potlood-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  Je ziet tien kroontjes. Boven elke kroon staan 
letters. 

-  Je vindt het goede woord door van elke letter 
steeds de letter die erna komt in het alfabet op 
te schrijven.

-  Een voorbeeld: staat er de letter g, dan schrijf 
je de letter h op.

-  Schrijf de letters onder de kroon op. Welk 
woord heb je gevonden?-  Lukt het jou om de tien woorden uit het verhaal 

te vinden?
-  Kleur de kroontjes in.

Weet je trouwens wat de woorden met het 
bijbelverhaal te maken hebben?

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

debijbel.nl/bijbelbasics

Zomerpakket

Salomo, Prediker en Matteüs 

 (4-8 jaar)

Het zomerpakket vind je hier:
https://www.depottenbakker.be/kleine-zondagschool-zomerpakket/
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WerkbladSalomo wordt koning

debijbel.nl/bijbelbasics Salomo wordt koning

Zomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar 

5

6-8 jaar 
Wie volgt?
Salomo wordt de volgende koning na zijn vader David. In deze puzzel ga je steeds op 

zoek naar de volgende letter. 

Wat heb je nodig?
-   een pen of een potlood-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  Je ziet tien kroontjes. Boven elke kroon staan 
letters. 

-  Je vindt het goede woord door van elke letter 
steeds de letter die erna komt in het alfabet op 
te schrijven.

-  Een voorbeeld: staat er de letter g, dan schrijf 
je de letter h op.

-  Schrijf de letters onder de kroon op. Welk 
woord heb je gevonden?-  Lukt het jou om de tien woorden uit het verhaal 

te vinden?
-  Kleur de kroontjes in.

Weet je trouwens wat de woorden met het 
bijbelverhaal te maken hebben?

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

debijbel.nl/bijbelbasics

Zomerpakket

Salomo, Prediker en Matteüs 

 (4-8 jaar)

Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

“Hey lieve tieners! Hopelijk hebben 

jullie het schooljaar alvast goed kunnen 

afronden! We zijn héél benieuwd om 

te horen hoe jullie het allemaal gesteld 

hebben in de afgelopen weken! Deze week 

geen tienerrubriek op papier, maar we 

zien elkaar wel nog eens terug via Zoom! 

Het specifieke moment delen we jullie nog 

mee via de Whatsapp-groep, hou deze dus 

maar in de gaten! ;) “

Groeten!

Nick De tieners gaan online!

Foto: Pixabay - Amilcar Vanden-Bouch
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Foto: Pixabay - chulmin park

5. Prediking
Door: Geert Soete

Een psalm van David, voor de koorleider.

Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in 
mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?

Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God!
Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood, anders 
zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen, en verheugen mijn 
tegenstanders zich, wanneer ik wankel.

Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich 
verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij 
goed voor mij geweest is.

In Prediker 3:4 lezen we dat er een tijd is om te huilen en een tijd om te 
lachen en ook Paulus spoort zijn lezers in de Romeinenbrief (12:15) aan 
om ons te verblijden met hen die blij zijn en te huilen met hen die huilen.

Psalm 13 • een pleidooi voor klaag-liederen
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Foto: Pixabay - Ryan McGuire

Ook in onze samenkomsten zouden 
we daar zeker voldoende ruimte 
moeten kunnen voor hebben. Aan 
“opwekkingsliederen”, vaak ook 
opgewekte liederen is er meestal 
geen gebrek en we vuren elkaar 
dan ook makkelijk aan tot het ‘zich 
verblijden’ voor het aangezicht 
van de Heer. Aansporingen tot het 
uiten van onze jammerklachten en 
het huilen voor het aangezicht van 
de Heer zijn eerder ongewoon en 
zouden waarschijnlijk als getuigen 
van weinig geloof of vertrouwen 
opzij gezet kunnen worden.

Deze Psalm had ten gepaste tijde 
een plaats in de tempeldienst, zie 
de verwijzing voor de koorleider, en 
werd dan ook als gebed gezongen.

David uit hier zijn jammerklacht 
omwille van vijandelijke dreiging. 
David heeft er heel wat gekend 
in zijn leven: Goliath, Filistijnen, 
Moabieten, Ammonieten, Edo-
mieten, allemaal van buitenaf, 
maar ook: Saul, zijn voorganger, 
Absalom, zijn zoon en Achitofel, 
zijn vertrouwelijke raadgever allen 
volksgenoten hebben hem naar het 
leven gestaan. Daar werd hij als 
gelovige, een man naar Gods hart, 
blijkbaar niet van gespaard. Net 
zoals ook Abraham, Jozef, Mozes, 
Daniël, Jesaja, Jeremia, … ook 
bedreigende en benauwende soms 
lange periodes hebben gekend 
waarbij God afwezig leek.

Wij zullen misschien niet dergelijke 
levensbedreigende situaties hebben mee-
gemaakt, maar herkennen wel (misschien nog 
iets meer in deze periode van covid 19-dreiging) 
de dreiging van zorgen die zo’n verstikkende 
werking kunnen hebben, of het verlammend effect 
van angst dat je soms heel onverwachts in zijn 
greep weet te krijgen. Of de rauwe pijnscheuten 
van verlies en/of overstelpend verdriet die als 
golven over je heen slaan. En de vraag: “waar is 
God nu?”

David die zeker bekend was met de priesterlijke zegen van Numeri 6: 24

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 25 moge de HEER het licht 
van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 26 moge de HEER 
u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” ervaart de benauwdheid en 
de uitblijvende uitkomst als God die hem vergeten is, die Zich voor hem 

verbergt. Geen genade, bescherming noch licht of vrede… 

kijkt God dan weg van hem, wil Hij niets meer met hem te maken hebben? En dat niet 
voor even, maar blijkbaar duurt die beproeving heel lang. Tot 4x toe in deze slechts 6 
verzen tellende Psalm jammert hij, huilt hij, schreeuwt hij het uit: “Hoe lang nog?” Er 
lijkt geen uitzicht uit de benarde situatie. 
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Misschien een gevoel dat sommigen onder ons of wij gemeenschappelijk ook wel 
hebben gekend of nog ervaren met dat dreigende virus dat altijd ergens toe kan slaan 
en de noodzakelijke maar o zo beperkende maatregelen om zich zo goed mogelijk te 
beschermen en het in te dijken. En de beangstigende onzekerheid bij wie ziek wordt of 
zijn geliefden, hoe erg zal het toeslaan …

Klaagpsalmen zouden volgens bijbel-
geleerden minstens 1/3 van de totale 
psalmeninhoud beslaan. M.a.w. 1/3 
van het gebeden- en liedboek van het 
Joodse volk, van onze Heer Jezus en het 
gezin, de geloofsgemeenschap waarin 
Hij opgroeide, van de apostelen en 
bijgevolg ook van de eerste kerk. Wat 
als ook bij ons 1 op de 3 liederen of 
gebeden die gezongen of uitgesproken 
worden een jammerklacht zouden 
bevatten … Hoe zinvol zou dat kunnen 
zijn? Of kunnen we niet stellen dat naast 
de vreugde van het samen naderen tot 
God en het stilstaan bij, het over- en 
gedenken van Zijn grootheid, goedheid, 
redding, … er ook altijd wel broers en 
zussen in ons midden zijn met een 
jammerklacht in het hart die wel zou 
willen maar misschien zo weinig over 
de lippen mag of durft komen. Jammer 
genoeg, maar is er wel niet altijd iemand 
onder ons (zeker niet altijd dezelfden) 
die worstelt met verstikkende zorg, een 
beklemmende angst of overstelpende 
pijn en verdriet. Mogen we dan ook niet 
zoeken om dat evenwichtig uiteraard in 
onze samenkomsten de plaats te geven 
die het toekomt?

Voor alle duidelijkheid een jammerklacht 
of -gebed is niet hetzelfde als zagen 
en klagen bij God omdat we onze zin 
niet krijgen. Zoals een verwend kind 
wel eens heel egocentrisch zijn ouders 
probeert te manipuleren met een 
hels gejammer en uiteindelijk als het 
zijn zin niet krijgt “stoute papa!” of 
“stoute mama” schreeuwt. Een beetje 
zoals het volk Israël vrij kort na de 
wonderbaarlijke bevrijding uit Egypte 
met 10 duidelijke bovennatuurlijke 
tekenen van Gods betrokkenheid en 
een even bovennatuurlijke doortocht 
door de Rode Zee als climax van Gods 
reddende genade, zorg en nabijheid 
bij de beproevingen in de woestijn 
God gaan verwijten, tegenpruttelen, 
wantrouwen, opstandig worden en Hem 
zelfs beschuldigen dat Hij hen express 
door de leiding van Mozes in de woestijn 
had gebracht om er te sterven. Daarom 
zouden ze zelf een leider aanstellen 
om naar Egypte terug te keren … een 
duidelijk bewijs dat ze God niet kenden, 
vertrouwden, liefhadden en Hem dus 
ook niet zo erg zouden missen als de 
lekkere groenten die ze in Egypte hadden 
kunnen eten. 

Boekrol van bijbelboek 
Job in het Hebreeuws.
Wikimedia Commons
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Niet zo in Psalm 13 uiteraard, waar David, die God 
wel liefhad, vertrouwde en Hem kende als een 
genadige, barmhartige, geduldige, trouwe God die 
rijk was in goedertierenheid, en Hem precies daarom 
nu zo erg miste. Hij uit zijn grootste nood, zorg en 
stort vrijmoedig zijn hart uit bij God zoals wij dat 
ook wel eens doen bij iemand die we vertrouwen, 
die ons graag ziet, wiens goedheid dat ook bij ons 
uitlokt. 

David kende wel Gods plan van verlossing voor 
de wereld door het nageslacht van Abraham en 
de hoop die zijn roeping als Koning van Israël uit 
wiens nageslacht “de” Koning zou spruiten. Hij wist 
wel van Gods licht en heerlijkheid uit het verleden 
en uit de beloften voor de toekomst, maar nu was 
het duister en hij zag het niet meer, hij had het 
niet onder controle, voelde zich verloren, ernstig 
bedreigd!

Daarnaast is de klaagpsalm 
van David tevens eigenlijk 
een soort geloofs-belijdenis, 
ja zelfs lofprijzing. Zie het 
laatste vers dat dit vertrouwen 
en die geloofszekerheid 
in zowel het plan als de 
persoon en het karakter van 
God uitzingt. Dit is meestal 
het geval, enkel psalm 88 
is daar een uitzondering 
op en laat zien dat ook de 
psalmist ruimte laat voor 
totale uitzichtloosheid! 
Zoals de Heer Jezus onze 
uitzichtloosheid en eeuwig 
levensbedreiging op Zich 
nam op goede vrijdag “Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt 
Gij Mij verlaten!”
Zo kan ook onze 
jammerklacht een vurig 
gebed, geloofsbelijdenis en 
lofprijzing zijn als we bereid 
zijn om net als onze Heer 
Jezus midden in de gebroken 
wereld te gaan staan, naast 
hen die lijden en ellende 
kennen op welke manier dan 
ook en meelijden met hen. 
En zoals we in Romeinen 
8 kunnen lezen mogen we 
samen met hen en deze 
schepping die lijden onder 
de vloek van gebrokenheid 
en vergankelijkheid mee 
kreunen en jammeren  
(hosanna = Hosha Na, 
betekent iets in de zin van 
“red nu toch!”), maar dit wel 
in hoop en in volharding, 
beseffende: als in Psalm 
13:6 ook wij echter… 
ook wij kennen het plan 
(zie Openbaring 21-22 of 
Filippenzen 3:20-21) en 
bovenal door het Woord en 
onze Heer Jezus Christus de 
persoon en het karakter van 
onze God!

Halleluja! 

Amen!

Onze tijdelijke lockdown is 
maar peanuts in vergelijking 
met hen die soms jaren of voor 
altijd verbannen zijn omwille 
van hun geloof

Misschien kennen, ervaren wij hier en nu (nog) 
niet de dreiging van vervolging, vijandigheid, 
verdrukking omwille van de naam van Jezus Christus 
en het Koninkrijk van God, maar we kunnen wel 
de aansporing van Hebreeën 13:3 “Denk aan de 
gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en 
denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof 
u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.” 
ernstig nemen. Zo kunnen we bvb de dagelijkse 
gebedsvlog van Open Doors volgen die in enkele 
minuutjes wat uitleg geeft bij een gebedspunt voor 
broers, zussen, geloofsgemeenschappen die daar 
wel af te rekenen hebben met vervolging en ons 
meeneemt in gezamenlijk gebed voor hen. Onze 
tijdelijke lockdown is maar peanuts in vergelijking 
met hen die soms jaren of voor altijd verbannen zijn 
omwille van hun geloof ver weg van gezin, familie, 
vrienden en broers en zussen uit de kerk.
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6. Extraatjes
Knutselen met WC-rollen
Dankzij de corona-lockdown zitten jullie vast ook allemaal opgescheept met extra veel wc-
rolletjes. Bij deze tijd om ze niet meer weg te gooien, maar er leuke knutselwerkjes mee 
te maken tijdens de vakantie! Wat dacht je van een knikkerbaan, of een pennenhouder, 
een lichtgevend huisjes of een dierentuin! 

Voor deze en meer ideeën:
https://www.mamaliefde.nl/knutselen-wc-rollen-versieren/
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Jaël en Jethro

Vraag 1: Hoe besteed jij graag je vrije tijd?

Jaël: Ik sta heel graag te koken of te bakken in 
de keuken. Ik word daar ontspannen van en dan 
probeer ik allerlei nieuwe dingen uit. Gezellige 
namiddag/avond babbelen en lachen met mijn 
vriendinnen met een etentje en een drankje erbij. 
Gewoon chill samen zijn. Ik lees ook wel eens graag 
in een boek, al doe ik dat niet zo vaak. 

Jethro: Fietsen, lezen, computer spellen spelen + 
filmpjes kijken, afspreken met vrienden. 

Vraag 2: Ik ga naar een onbewoond eiland en 
neem deze drie dingen mee: ...

Jaël: Vriendinnen + lief, als het een groot eiland is: 
mijn familie en muziek

Jethro: Vrienden, kleren en gsm

Wie interviewt Nick volgende week?

Ti
p

: 
Nick interviewt:

Vraag 3: Je krijgt een 
vliegtuigticket cadeau 
en mag de bestemming 
zelf invullen. Waar gaat 
de reis heen, met wie, en 
hoelang?

Jaël: Ik zou naar Italië 
gaan met 3 vriendinnen 
en daar een auto huren 
en gaan roadtrippen en 
dit voor een dikke twee 
weken. Doorheen de mooie 
landschappen rijden en dan 
enkele dagen verblijven 
in een hotelleke, wijntjes 
proeven, gezellig babbelen 
en andere activiteiten. 

Jethro: Naar Egypte met de 
familie voor 3 weken.

Vraag 4: Wat is je favoriete moment van dag, 
en waarom?

Jaël: De ochtend omdat je dan nog een hele dag 
voor u hebt. Gewoon een koffietje en kijken naar de 
zonsopgang of gewoon gezellig babbelen/ontbijten. 

Jethro: Wanneer we warm gaan eten.

Vraag 5: Naar wie kijk je op?

Jaël: Geen idee eigenlijk. Er zijn wel meerdere 
mensen waarvan ik wel enkele dingen bewonder 
of tof vindt. 

Jethro: Geen idee. Ik weet dat eigenlijk niet zo 
goed. 

Vraag 6: Heb je nog een boodschap voor de 
lezers van dit magazine

Jaël: Niks speciaal, genieten en een beetje chillen 
in het leven ;-p 

Jethro: Nee, niet echt.

Jethro 

 Geen idee. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed.  

6) Heb je nog een boodschap voor de lezers van dit magazine 

Jaël 

 Niks speciaal, genieten en een beetje chillen in het leven ;-p  

Jethro 

 Nee, niet echt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tips volgende week (Rose): 
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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

Bijlagen


