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zoom-dienst • boodschap
Komende zoom-dienst: 6 december • 20 december
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 845 0211 2293 • Pasw: 288125

Oproep • getuigenissen
Op 13 december zal er een getuigenissendienst zijn.
Iedereen kan zich nu al kandidaat stellen om een
getuigenis te geven.
Mail je opname naar stephan.de.feyter@gmail.com
Tip: film met je gsm en hou deze horizontaal voor het beste beeld en geluid
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpwcEhDvZcuk0UiZ98fFpMq9

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/5QmUisJbL3j6ws8iR2ysxC

Ik verlang naar Jezus (Opw 774)
Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.
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.

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

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.

Foto: Pixabay - Free-Photos.jpg
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Aan uw voeten, Heer (Opw 462)
Refrein: (2x)
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Refrein
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Refrein
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

O Heer mijn God (Opw 407)
O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein: 2x
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein 2x
Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein 2x

Foto: Pixabay - asmuSe.jpg
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Man van smarten (Opw 787)
Man van smarten, Lam van God,
diep veracht, verguisd;
onze straf, de toorn van God,
droeg Jezus aan het kruis.
Vals beschuldigd, bleef Hij stil,
ondanks spot en hoon;
boog Hij voor zijn Vaders wil,
droeg Hij de doornenkroon.
Refrein:
O dat ruwe kruis, mijn redding;
waar uw liefde mij overspoelt.
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja!
Eer, aanbidding voor uw Naam.

Bridge: (2x)
U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af,
door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf.
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij;
wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij!
Refrein
Kijk, de steen is weggedaan.
En kijk, het graf is leeg.
Halleluja, prijs zijn Naam!
Gods Zoon is opgestaan!
Refrein (2x)
Eer, aanbidding voor uw Naam.

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

Lied van de maand:
Upon Him (Matt Redman)
Upon a hill, a perfect Saviour
Upon that day, the greatest love
The punishment that should have fallen on us
Upon Him, upon Him
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
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

Foto: pixabay - geralt

Chorus (3x)
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2. Weekuitdaging
Verwachten • advent leesrooster
Komende zondag (29 november) is het éérste advent. De komende vier weken zullen we samen toeleven
naar kerst. Bij deze willen we iedereen uitdagen om samen, als gezinnen en als gemeente, in de bijbel te
duiken. We maken een leesrooster. Hier zijn twee uitdagingen om je daarbij te helpen.

Uitdaging 1: maak 4 kaarsenhouders
De zondagen zijn de adventsdagen. Kleine hoogtepuntjes tijdens de vier weken toelevend naar kerst. Wees
creatief en maak vier kaarsenhouders.
Idee: Zoutdeeg
Recept voor zoutdeeg:
• 1 kop zout
• 3 koppen bloem
• 1 kop water
• een eetlepel olie
• een grote, stevige kom

Idee: geschilderd glas
Gebruik
waterverf en
schilderstape
om mooie
figuren op
een lege
glazen pot te
zetten.
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Bereiding:
1. Meng het water en het zout in de grote kom.
2. Voeg beetje bij beetje bloem toe en kneed het deeg met je
(propere) handen. Een favoriete bezigheid van kinderen!
3. Giet een eetlepel olie op het deeg en kneed alles goed samen.
4. Als het geheel te korrelig en droog is, voeg dan nog enkele druppels
water toe. Als het deeg te nat is, voeg dan een heel klein beetje
bloem toe.

Stuur
on
foto v s een
a
eindre n het
sultaa
t!
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Uitdaging 2: maak een advendskalender voor iedere dag
Iedere dag willen we samen lezen. Toeleven naar kerst. Hier vind je een overzicht met alle bijbelgedeeltes
die je kan uitknippen en verzamelen in een creatieve adventskalender.
Idee: Knijperketting

Idee: pakjes

Idee: Kastje

Idee: Potjes

01

Johannes 3:16

02

Lukas 1:5-25

03

Lukas 1:26 - 38

04

Lukas 1:39 - 56

05

Lukas 1:57 - 66

06

Lukas 1:67 - 79

07

Lukas 2:1 - 3

08

Lukas 2:4 - 5

09

Micha 5:1 - 3

10

Lukas 2:7b

11

Lucas 2:7

12

Jesaja 9:5 - 6

13

Lukas 2:8 - 16

14

Lukas 2:17 - 19

15

Mattheüs 2:1 - 2

16

Mattheüs 2:1 - 10

17

Mattheüs 2:11

18

Mattheüs 2:11

19

Mattheüs 2: 12

20

Lukas 2:21

21

Mattheüs 1:21

22

Lukas 2:22 - 24

23

Lukas 2:25 - 32

24

Opwekking 595

25

Handelingen 1:9 - 11
1 Tessalonicenzen 4:16 -17
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3. Grote zondagsschool
Samengesteld door: Kurt Bogaerts

Vandaag hebben we het over...

Simson

(bron: Bijbelbasics, aangepast door K. Bogaerts)

Te lezen Bijbelgedeelte:
Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns
meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft.

Uitleg van de Bijbeltekst:

Opnieuw lezen we hoe het volk van Israël
dingen doet die God slecht vindt, en hoe God
ervoor zorgt dat ze onderdrukt worden door
een ander volk, dit keer de Filistijnen. Er staat
nu niet dat de Israëlieten God aanroepen, nee,
we lezen hier over een geboorteaankondiging.
Manoach en zijn vrouw kunnen geen kinderen
krijgen. Dan krijgen ze bezoek van een engel
die goed nieuws voor hen heeft: ze zullen een
zoon krijgen! En voor hun zoon heeft God een
bijzondere taak: hij zal de Israëlieten bevrijden
van de Filistijnen. We komen in de Bijbel vaker
zulke geboorteaankondigingen tegen bij mensen
die eerst geen kinderen kunnen krijgen. Denk
bijvoorbeeld aan Abraham en Sara, of aan de
ouders van Johannes de Doper, Zacharias en
Elisabet. Deze zoon, Simson, zal een ‘nazireeër’
worden: iemand die God op een speciale manier
zal dienen. In Numeri 6 lees je de regels voor een
nazireeër. Hij of zij mag geen wijn of bier drinken
en er zijn ook specifieke regels met betrekking
tot eten. Verder mag een nazireeër zijn of haar
haren niet afknippen en in de buurt komen van
een dode. Het begin van Simsons leven lijkt
veelbelovend: ‘Simson groeide op, en de Heer
zorgde ervoor dat het goed met hem ging. De
geest van de Heer kwam in hem, zodat Simson
deed wat de Heer wilde’ (Rechters 13:24). We
lezen hoe Simson als volwassene verliefd wordt
op een Filistijns meisje uit Timna. Hij vraagt dan
aan zijn ouders of zij ervoor willen zorgen dat zij
zijn vrouw wordt. Zijn ouders proberen hem op
andere gedachten te brengen, maar dat helpt niet.
Als Simson dan naar Timna gaat om de bruiloft
voor te bereiden, wordt hij aangevallen door een
leeuw. Simson doodt de leeuw door het dier uit
elkaar te scheuren. Dit kan hij doen doordat de
Lied: https://youtu.be/wq0ADihbQ9k
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geest van God in hem komt. Als hij later nog eens
naar Timna loopt, ziet hij in het karkas van de
leeuw een heleboel bijen en honing. Hij eet van
de honing en deelt ook wat uit aan zijn ouders.
Het aanraken van dit dode dier zal één van de
vele momenten in zijn leven zijn waarop hij zijn
nazireeërschap niet naleeft. Als de bruiloft in
volle gang is, sluit Simson een weddenschap af
met dertig mannen. Als ze het antwoord op zijn
raadsel weten, krijgen ze allemaal nieuwe kleren
van Simson, en als ze het niet weten, krijgt
Simson dertig nieuwe stellen kleren van hen. Het
raadsel is als volgt: ‘Hij was de jager, maar nu
is hij de prooi. Hij was gevaarlijk, maar nu is hij
zoet’. Het raadsel is zo moeilijk dat de mannen
er niet achter komen. Ze besluiten daarom om
de vrouw van Simson onder druk te zetten en
haar te dwingen het antwoord te achterhalen. Zij
komt elke dag van het feest huilend naar Simson
toe (een bruiloftsfeest duurde vaak een week).
Uiteindelijk vertelt hij haar het antwoord. De
vrouw geeft het antwoord door aan de mannen.
Simson komt daarachter en wordt woedend.
Hij gaat naar een nabijgelegen dorp, doodt
daar dertig mannen en geeft hun kleren aan de
dertig mannen op het feest. Het antwoord dat
de mannen aan Simson geven is: ‘Er is niets
zoeters dan honing! Er is niets gevaarlijker dan
een leeuw!’ Dit antwoord slaat natuurlijk op de
eerdere gebeurtenis dat Simson honing vindt in
het karkas van de leeuw. Maar er zit ook een
andere laag onder: liefde is zoeter dan honing, en
hoewel Simson sterker is dan de leeuw, blijkt dat
liefde sterker is dan Simson zelf. Het is alsof de
schrijver hiermee zeggen wil: Ondanks Simsons
sterke fysieke kracht is hij compleet weerloos als
het gaat om de liefde van vrouwen.

De eerste daden van Simson
Simson wil een vrouw uit Timna
Op een dag ging Simson naar de stad Timna.
Daar zag hij een Filistijns meisje. Hij ging naar
zijn vader en moeder en zei: ‘Ik heb in Timna
een Filistijns meisje gezien. Jullie moeten ervoor
zorgen dat zij mijn vrouw wordt.’ Toen vroegen
zijn ouders aan Simson: ‘Waarom zoek je een
vrouw bij die ongelovige Filistijnen? Is er geen
vrouw voor je te vinden bij de meisjes van je
eigen stam? Of bij de meisjes van je eigen volk?’
Maar Simson antwoordde: ‘Nee, jullie moeten dat
meisje vragen. Want zij is precies de vrouw die ik
wil.’ De vader en moeder van Simson wisten niet
dat de Heer het zo wilde. De Heer wilde namelijk
dat Simson een reden zou hebben om tegen de
Filistijnen te vechten. Want in die tijd waren de
Filistijnen de baas in Israël.
Bij Timna doodt Simson een leeuw
Simson ging met zijn vader en moeder naar
Timna. Toen ze bij de wijngaarden van Timna
kwamen, werd Simson aangevallen door een
brullende leeuw. Het was een jong en sterk dier.
Toen kwam de geest van de Heer in Simson. En
Simson scheurde met zijn blote handen de leeuw
uit elkaar, alsof het een bokje was! Maar hij
vertelde er niets over aan zijn vader en moeder.
Toen hij in Timna aangekomen was, sprak Simson
met het meisje. Zij was precies de vrouw die hij
wilde.
Simsons vindt honing in de dode leeuw
Korte tijd later ging Simson weer naar Timna
om met het meisje te trouwen. Onderweg ging
Simsons even van de weg af om nog eens naar de
dode leeuw te kijken. Toen vond hij in de leeuw
een heleboel bijen en honing. Simsons pakte
de honing. Hij ging daarmee naar zijn vader en
moeder die met hem meegegaan waren. Af en
toe at hij van de honing. Hij gaf er ook wat van
aan zijn ouders. Maar hij vertelde niet dat hij de
honing uit een dode leeuw gehaald had.

als jullie het raadsel niet oplossen, krijg ik van
ieder van jullie een stel nieuwe kleren.’ De dertig
mannen antwoordden: ‘Goed, laat je raadsel
maar horen!’ Toen zei Simson tegen hen: ‘Dit is
mijn raadsel: Hij was de jager, maar nu is hij de
prooi. Hij was gevaarlijk, maar nu is hij zoet.’ Het
raadsel wordt niet opgelost De dertig mannen
dachten drie dagen lang na over het raadsel.
Maar ze wisten de oplossing niet. Op de vierde
dag zeiden ze tegen de vrouw van Simson: ‘Jullie
hebben ons toch niet voor het feest uitgenodigd
om ons arm te maken? Jij moet ervoor zorgen dat
je man ons de oplossing van het raadsel vertelt.
Als je dat niet doet, steken we hier alles in brand.
En dan gaan jij en je familie dood.’ Huilend kwam
de vrouw bij Simson. Ze zei: ‘Jij houdt helemaal
niet van mij. Het lijkt wel of je een hekel aan me
hebt. Want je hebt mijn vrienden hier in Timna
een raadsel opgegeven. Maar aan mij heb je niet
eens de oplossing verteld.’ Toen zei Simson tegen
haar: ‘Waarom zou ik jou de oplossing vertellen?
Ik heb die ook niet aan mijn vader en moeder
verteld!’
Simson vertelt de oplossing
De vrouw kwam elke dag van het feest huilend
naar Simson toe. Zo wilde ze Simson dwingen om
haar de oplossing van het raadsel te vertellen.
En op de laatste dag van het feest deed Simson
dat. De vrouw van Simson gaf de oplossing
onmiddellijk door aan haar vrienden in Timna.
En die zeiden vlak voor het einde van de zevende
dag tegen Simson: ‘Er is niets zoeter dan honing!
Er is niets gevaarlijker dan een leeuw! Toen zei
Simson tegen hen: ‘Jullie hebben mijn vrouw
gebruikt om de oplossing te vinden! Zonder haar
hadden jullie het antwoord nooit geweten!’
Simson doodt dertig Filistijnen
Toen kwam de geest van de Heer in Simson.
Simsons ging naar de stad Askelon en doodde
daar dertig mannen. Hij pakte al hun kleren,
en hij gaf die aan de mannen die het raadsel
opgelost hadden.
Simson laat zijn vrouw achter

Simsons geeft een raadsel op
In Timna ging de vader van Simson naar het
meisje om de bruiloft te regelen. Simson gaf
in haar huis een groot feest. Want dat was de
gewoonte als een man ging trouwen. Toen de
Filistijnen Simson ontmoet hadden, wezen ze
dertig mannen aan om met hem feest te vieren.
Het feest zou zeven dagen duren. Simson zei
tegen de dertig mannen: ‘Ik zal jullie een raadsel
opgeven. Jullie moeten het oplossen voordat
het feest afgelopen is. Als dat lukt, krijgen jullie
van mij allemaal een stel nieuwe kleren. Maar

Simson was zo kwaad dat hij terugging naar het
huis van zijn vader. De Filistijnen lieten de vrouw
van Simson trouwen met één van de dertig
mannen die op het feest geweest waren.
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Om over na te praten:
•
•
•
•
•
•

Als iemand jou zou vragen: ‘Vertel me eens iets over Simson’, wat zou jij dan vertellen?
Waarom juist dat?
Zou jij Simson willen zijn? Waarin wel? Waarin juist niet?
Wat is het raadsel van Simson? Weet je het nog? En de oplossing? Weet jij wat Simson precies
bedoelt?
Weet jij wat de uitdrukking ‘Het is me een raadsel’ betekent?
Is jou ook iets een raadsel als het gaat over geloven, God of de Bijbel?
Werkblad (8-12 jaar)

Hou je ook van raadsels

Rechter Simson

Laat papa of mama volgende vragen stellen, en probeer niet te spieken voor de antwoorden!
1. Ik kreeg kracht van Gods geest en door

6. Ik bouwde een ark om mijn gezin en de

mijn lange haar

12. Mijn tweelingbroer heette Esau

Jakob

dieren te redden

Simson

................................................................................

Noach

................................................................................

13. Ik bad God om een zoon en toen kreeg ik

................................................................................

2. Ik was de eerste vrouwelijke rechter

7. Ik heb Jezus verraden met een kus

Debora

Samuel

Hanna

Judas

................................................................................

................................................................................

3. Ik klom in een boom om Jezus te kunnen

................................................................................

8. Ik reisde met Maria naar Betlehem

14. Ik kon niet geloven dat Jezus was

Jozef

zien

opgestaan uit de dood. Ik wilde het

................................................................................

Zacheüs

9. Ik doodde de reus Goliat

................................................................................

eerst met eigen ogen zien

David

4. Ik heb drie keer gezegd dat ik Jezus niet

Tomas

................................................................................

................................................................................

10. Ik was arts en volgeling van Jezus

kende

Petrus

15. Ik woonde een tijdland op het Griekse

Lucas

................................................................................

eiland Patmos

................................................................................

5. Ik was de broer van Mozes

Johannes

11. Ik was de eerste mens

Aäron

................................................................................

Adam

................................................................................

................................................................................

Honingpuzzel
De oplossing van Simsons raadsel is: ‘Er is niets zoeter dan honing’. Lukt het de jullie om de
honingraatpuzzels op te lossen?
Rechters 14 | Rechter Simson

Voorbereiding

Aan de slag:

•
•
•

Werkblad

debijbel.nl/bijbelbasics

In elke honingraat zetten de kinderen zes cijfers. Eén getal staat er al.
De kinderen kunnen kiezen tussen nul tot en met negen, maar mogen elk getal maar één keer
gebruiken
De kinderen krijgen hulp door de getallen die aan de zijkant van de honingraat staan.
Door de getallen in de raat bij elkaar op te Werkblad
tellen krijg
je het getal aan de zijkant
(8-12 jaar)
Lukt het de jullie om in elke raat het juiste Rechter
getal teSimson
schrijven?
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5

5

3

13

11
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5

6

9

5

12

5

8

13

9

5

9

15

17

15
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Rechters 14 | Rechter Simson

5

11

Voorbereiding
debijbel.nl/bijbelbasics
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Bouwstenen

Werkblad

Voor de oplossingen, zie bijlage

•
•

Bouwstenen

4. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch
Vorige week hadden we eens gezellige online overdenking met verschillende
van de tieners, met fijne babbels nadien. Super dat we dit konden doen!
We plannen graag een binnenkort nog zo’n samenkomst, op woensdag 2
december om 19u30 op Zoom! Tot dan!
In tussentijd vinden jullie hieronder opnieuw een korte schriftelijke
overdenking, met wat vraagjes om over na te denken en/of over in gesprek
te gaan. Neem rustig de tijd en ruimte om dit even door te nemen tussen het
vele schoolwerk door! ;)

woe
2 de nsdag
om cember
19u
3
Zoom 0 op
!

Het thema van deze overdenking is:

Zijn wij bewust van Gods aanwezigheid?
We lezen in Genesis 3 (vers 1 – 7):
De slang was sluwer dan alle andere wilde dieren die de Heer God had
gemaakt. Hij zei tegen de vrouw: “God heeft toch gezegd dat jullie van geen
enkele boom in de tuin mogen eten?” 2 De vrouw antwoordde: “We mogen
van alle vruchten van alle bomen in de tuin eten. 3 Alleen niet van de vruchten
van de boom die in het midden van de tuin staat. Daarvan heeft God gezegd:
‘Van die boom mogen jullie niet eten. Jullie mogen hem zelfs niet aanraken.
Want anders zullen jullie sterven.’ “ 4 Maar de slang zei tegen de vrouw: “Jullie
zullen helemaal niet sterven. 5 God weet dat als jullie daarvan eten, jullie de
waarheid zullen zien. Jullie zullen net als God weten wat goed en wat kwaad
is.” 6 Toen wilde de vrouw erg graag van de vruchten in de boom eten. Ze
zagen er zó aantrekkelijk uit! Ze wilde er zo graag van eten omdat ze dan wijs
zou worden. Ze plukte een vrucht van de boom en at hem op. Ze gaf er ook
één aan haar man, die bij haar stond. Hij at de vrucht op. 7 Toen zagen ze de
waarheid: ze zagen dat ze naakt waren. Daarom maakten ze twee schorten
van de bladeren van een vijgenboom. Zo hadden ze iets om aan te trekken.
Adam en Eva woonden in de tuin van Eden. Ze
wandelden met God en waren in Zijn aanwezigheid.
Ze waren als het ware geconnecteerd met God.
Zoals we ook op een andere plaats in de Bijbel
lezen: in Hem leven wij, bewegen wij en zijn
wij. Dat betekent dat God in ons is. Hij is als het
ware de atmosfeer waarin we leven en we zijn
onlosmakelijk met Hem verbonden. Er is geen
sprake om in dat opzicht mens en God van elkaar
te scheiden. En zo was het ook met Adam en Eva.
Op een bepaald moment lezen we nu echter de
conversatie tussen de slang en Eva. Lees even
aandachtig opnieuw vers 4 en 5. De slang spreekt
hier over God alsof God op dat moment helemaal
niet in het gesprek betrokken is, een persoon is
die op dat moment heel ver weg is. Eva pikt in

op de vraag van de slang. Ook zij
begint zich te gedragen en te praten
alsof God niet betrokken is bij dit
gesprek. Ze beseft niet (meer) dat
God gewoon mét haar en in haar is.
Ze spreken onderling over God alsof
Hij er niet bij is en klaarblijkelijk dit
gesprek niet kan meevolgen. God
kon blijkbaar weg gefilterd worden.
De slang geeft de indruk dat er toch
momenten en plaatsen bestaan
waar God even weg is.
Het eerste gesprek over God in
plaats van met God. Geen connectie.
Het begin van iets slechts…?
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Vraagjes om over na te denken:
•
•

•

Leef je in het besef dat God werkelijk altijd en overal met je is, of leef
je alsof God ver weg is en slechts op bepaalde spreekuren aanwezig is?
Heeft het idee dat God op sommige momenten ons niet zou kunnen
zien of horen, een invloed op zonde? Denken wij dat we bepaalde
dingen in het “geniep” kunnen doen, zonder dat God daar besef zou
van hebben?
Vind je een link tussen deze overdenking en onderstaande psalm?

Psalm 139
1 Een lied van David. Voor de leider van het koor.
2 Heer, U kent mij door en door.
U weet alles van mij, waar ik ook ben.
U weet alles wat ik denk.
3 U bent dag en nacht bij mij,
U weet alles wat ik doe.
4 U kent elk woord van mij,
nog voordat ik het heb gezegd.
5 U bent aan alle kanten om mij heen
en uw hand rust op mij.
6 Het is te wonderlijk om te begrijpen.
Het is te bijzonder, ik kan er niet bij.
7 Hoe zou ik kunnen vluchten voor uw Geest?
Waar zou ik me voor U kunnen verbergen?
8 Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar.
Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók.
9 Als ik zou meevliegen met de opkomende zon,
of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan
10 – ook daar zou U mij leiden.
Ook daar zou uw hand mij vasthouden.
11 Als ik me in het donker zou willen verbergen,
dan ziet U mij nog, als op klaarlichte dag.
12 Het donker kan mij niet voor U verbergen.
Voor U is de nacht zo licht als de dag.

Tekst overdenking gebaseerd op
de preek “Rust in de storm” van
M. Van Dusseldorp (2016).
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5. Prediking
Door: Ko de Nood

https://www.depottenbakker.be/Prediken/ko-de-nood/

1 Petrus 1:3 – 7
Geprezen zij de God en Vader van
onze Heere Jezus Christus, Die
ons, overeenkomstig Zijn grote
barmhartigheid, opnieuw geboren deed
worden tot een levende hoop, door
de opstanding van Jezus Christus uit
de doden, tot een onvergankelijke,
onbevlekte en onverwelkbare erfenis,
die in de hemelen bewaard wordt voor
u. U wordt immers door de kracht
van God bewaakt door het geloof
tot de zaligheid, die gereedligt om
geopenbaard te worden in de laatste
tijd. Daarin verheugt u zich, ook al
wordt u nu voor een korte tijd – als
het nodig is – bedroefd door allerlei
verzoekingen, opdat de beproeving van
uw geloof – die van groter waarde is
dan die van goud, dat vergaat en door
het vuur beproefd wordt – mag blijken
te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij
de openbaring van Jezus Christus.

Foto: Pixabay - Dan Fador.jpg

“Houd moed!”

Er is veel te genieten in het leven. Dat is goed om daar oog voor te hebben. Tegelijk
is er de realiteit dat we allemaal geconfronteerd worden met tegenslagen. Grote
en kleine. Tegenslagen die pijn en moeite geven. Die persoonlijke tegenslagen
gecombineerd met grote mondiale problemen kunnen je moedeloos maken. Het
gevoel geven dat het leven een strijd zonder einde is.
Petrus geeft ons, vanuit zijn eigen levenswandel met Christus, handreikingen om
met tegenslagen om te gaan. 1 Petrus 1:3 – 7. Petrus leert ons om vanuit Gods
perspectief te kijken naar tegenslagen.

• 13 •

In vs. 3-5 stimuleert Petrus ons om
bewust te zijn van wat we in Christus
hebben gekregen. Hij noemt de genade
van de wedergeboorte, dat je in Christus
nieuw leven hebt ontvangen. Ook noemt hij
de genade van een uitzicht op eeuwig leven.
Hierop aarde veroudert alles en verliest alles aan
kwaliteit. Wat bij God is blijft, wordt voor jou
bewaard zonder dat het aangetast wordt of aan
kwaliteit verliest. Door ons te verwonderen over
Gods genade komen grote en kleine tegenslagen
in een ander perspectief te staan.

1.

jpg

ay - Hebi B..
Foto: Pixab

Vervolgens stimuleert hij ons in vs. 6
om te relativeren. “Ook al wordt u nu
voor een korte tijd”. Dat tijd in onze
maatschappij vluchtig is, is een lastige
zaak. Kort is voor ons heel lang. Bij elke vraag die
we hebben, verwachten we direct een antwoord.
Zo jagen we elkaar voortdurend op. Petrus leert
ons ontwikkelingen, gebeurtenissen meer te zien
in het perspectief van een heel leven, van een
generatie.

2.

Dat Gods agenda niet parallel loopt met onze
persoonlijke, vluchtige korte termijn agenda
blijkt o.a. uit Jeremia. Hij schrijft naar de joden
die net zijn afgevoerd naar Babel. Het is een
troostvolle boodschap.

“Ik immers, Ik ken de gedachten de
Ik over u koester, spreekt de Heere.
Het zijn gedachten van vrede en niet
van kwaad, namelijk om u toekomst
en hoop te geven. Dan zult u Mij
aanroepen en heengaan, U zult tot
mij bidden en ik zal naar u luisteren”
Jeremia 29:11,12.

Pas op: we mogen deze troostvolle woorden
niet isoleren, loskoppelen van de context.
Luister maar naar wat een vers hiervoor
staat:

“Want zo zegt de HEERE;
Voorzeker, pas wanneer er
zeventig jaren in Babel voorbij
zijn, zal Ik naar u omzien
en over U Mijn goede woord
gestand doen, door u terug te
brengen naar deze plaats”.
Jeremia 29:10
Gods diepe verlangen is vrede,
toekomst en hoop voor deze ballingen.
De realisatie van die verlangens zal
meer dan één generatie duren, 70
jaar. Vertrouwen is tegelijk wachten.
Gods agenda is niet onze agenda,
denk ook maar aan het wachten van
Abraham, David en Paulus.
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Tenslotte wijst Petrus ons erop om het doel voor ogen te houden. “Opdat” vs.7. Een woordje dat
aangeeft: “Nu komt het doel”. De Here God staat tegenslagen, verzoekingen en beproevingen
toe, zodat de “echtheid van je geloof” zichtbaar wordt. Niet voor de Here God, want Die weet
dat al. Hij doorgrondt en kent je. Maar naar de mensen om ons heen en naar de krachten en
machten in de hemelse gewesten. Juist in hoe wij omgaan met tegenslagen wordt zichtbaar wie Jezus
Christus is. Wordt Zijn kracht en levens veranderende invloed in het leven van Zijn volgelingen zichtbaar.

3.

Verzoekingen, beproevingen, tegenslagen:
soms komen ze voort uit satans brein,
andere keren komen ze voort uit onze
menselijke begeerten en daden, onze
zondige natuur. Alle omstandigheden, ook
COVID-19, zijn ten diepste instrumenten
in Gods hand. Zonder Gods toestemming,
zonder dat God ze toelaat, zouden ze er
niet zijn, want Hij regeert soeverein.
Daarom schrijft Petrus in vs. 6 “als het
nodig is”. Of anders gezegd “als God
het nodig vindt”. In Gods handen zijn
tegenslagen:
•
Een katalysator, ze versnellen
keuzes die je anders ook zou
moeten maken.
•
Een wekker, om te voorkomen
dat we inslapen en gelijkvormig
worden aan deze wereld; we
het individualistisch denken en
leef gedrag overnemen; het
materialisme ons leven gaat
beheersen, waardoor we de ander
uit het oog verliezen en tijd met
God naar de achtergrond wordt
gedrongen.
•
Een blikopener; zodat je
weer oog krijgt voor waar het
werkelijk omgaat in dit leven.
Wat werkelijk van waarde is, wat
eeuwigheidswaarde heeft.

Houd moed! De Here God gebruikt tegenslagen om ons vertrouwen op Hem te
versterken. Zodat we Hem nog meer de eerste plaats geven in ons leven, in
ons bestaan.
Mopperen, klagen, negeren, verwijten, wegstoppen als er tegenslagen zijn,
brengt je niet dichter bij Gods bedoeling met jouw leven. Zoek naar wat
de Heer je wil leren, wil laten zien. Zoek daar biddend naar. Door zo met
tegenslagen om te gaan, krijgt Christus steeds meer eer in jouw leven. Petrus
verlangt ernaar dat zijn levenshouding door tegenslagen steeds meer in lijn
komt met Jezus houding en karakter. Is dat ook jouw verlangen?

Foto: Pixabay - Alexas Fotos.jpg
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1. DE VLASSCHAARD
Trek een strootje; nooit meer in je blootje
No more shiver at the Golden River.
Vlas in zijn sas. Ik spin goud vlak bij
de vele leiendakjes.

3

4

S in t

Tip van Hester

e.

Nick interviewt:
Martin
Vraag 4: Welke boek, lied,... is van
bijzondere betekenis voor jou?
6. EUREKA
Rockmie.
Rollmie.
Railmie.
Spoorslags:
time is on my side.

7. KARABOEJA
Wat dacht je.
Ik mag je.
Zoekmie te midden van de markt.
Ziedaar. Ziehier.
Ziemie te midden van de markt.
Call Mie!
Karaboeja voor de kele,
eet er maar vele.

8. DE STUTTER
Ik ben bewogen.
Ik ben verbeeld.
Aan uw zijde ben ik beide.
U bent niet alleen.
Ik draag, ik stut.
Ik ben niet van steen.

r.
9. DE VIOLIST
Plankenkoorts.
Nu op de planken, straks ertussen.
Want ik wil zo graag eens
de eerste viool spelen.
Even maar, Elisabeth.

11. DE HOFDAME
Bof je even in dit hofje.
Schier een eiland.
Ei zo na een republiekje

12. ‘T HARLEKIJNTJE
Middenstip en coulisse.
Prelude en ballade.
Mijn hoffelijk halfrond.
Voetlicht en achtergrond.
Hoor ik getater in mijn theater?

13. DE TUIMELABA
Soepel zonder hoepel.
Niemand op de hielen.
Slagen zonder vleugels.
Malen zonder wieken.
Boven de grond.
Onder de wolken.
Buiten het kader.
Tussen de lussen.

14. TURE GLURE
Heeft de grote brede wereld
van de bruggen en de wegen
weet van dit binnenverblijf?
Wie kom je hier tegen?
Badend in stadswateren?
Schrobben die huid.
Spoelen die lust.

16. DE SKATER
Ik sta, ik steun, ik wijs,
ik stijg, ik haak, ik stut, ik wik,
ik mik, ik spreid,
I skate, I blade, I bike,
ik stop, ik daal, ik rijs.
I like.

17. DE JUMPER
Deze plattegrond innemend en verlatend.
Languit, volop, uitgestrekt en hemelhoog
naar een zonneklaarte.

18. WEES GEGROET
De luchtkus van een bries
rimpelt strakheid uit het water.
Ik heb hier alles voor de boeg.
Voor nu en voor later.

19. DE BAADSTER
Geheimzonnig als het zomert.
Ingesneeuwd in haar gedachten.
Waterpas badend aan de boorden.
Bij het water denkend aan later.

20. DE TOOGHANGER
Hang de zon te drogen.
Hark de stijfheid weg.
Was de wolken schoon.
Schors mij niet.
Gedoog de voorjaarsbuien.
Welkom aan de spatjes!

Vraag 1: Wat is je favoriete gedeelte van de dag en
waarom?
15. DE LEIEPISSER

10. RICHIE
Een goede tijd om aan te tikken.
Blaas maar even uit, Richard.
Zet je triporteur opzij.
Vergeet de groenten even.
Petanque bij de banken.
Mooi die gooi.
En vanavond luiden we de bel
voor de unforgettable Erfie Corbel.

Weer vis in het water.
Vreugde voor de visser.
En langs die lange Leie
hoor je ook soms het geklater
van de Leiepisser.

Mijn favoriete tijden van de dag zijn in de voormiddag
na de karweitjes en de boodschappen tot aan het
middageten. Dan lees ik in de Bijbel. En ‘s avonds na het
19u journaal tot bedtijd. Dan luister ik naar sermoenen
op Youtube en kijk ik naar documentaires op christelijke
kanalen die de historische betrouwbaarheid van de
Bijbelverhalen illustreren.
Vraag 2: Met welk culinair gerecht kan men jou het
meest plezieren?
Ik hou nogal van de Chinese keuken met haar variatie
aan kleine hapjes. Die rijst met van alles erin en
pekingeend..... Mmmmm lekker.
Vraag 3: Je mag even de tijd terugdraaien om een
mooi moment opnieuw te beleven. Wat zou dat zijn?
Dat is een moeilijke, omdat je je een beetje schuldig
voelt (waarom precies DIT en koos ik niet voor DAT).
Eigenlijk is het appelen met peren vergelijken, omdat je
je herinneringen in categorieën zou moeten opdelen.
Als ik toch iets eruit moet nemen, dan is het het
moment waarop Linda en ik onze liefde voor elkaar
verklaard hebben en wij een koppel werden. Dat was
echt een mijlpaal in mijnleven. Het bracht mij rust,
stabiliteit en nog veel meer... Het was ook de vervulling
van mijn gebeden.

In de categorie “boeken” ligt het een beetje
voor de hand om ‘de Bijbel’ te noemen,
hoewel het zeker waar is dat mijn ‘MacArthur
Studybible’ mijn meest waardevolle bezit
is. Deze studiebijbel met uitgebreide
commentaren kan ik echt niet missen.
Maar in de rubriek ‘fictie’ kan ik iedereen
de romans van de Amerikaanse schrijfster
Lynn Austin warm aanbevelen. Haar
verhalen zijn niet alleen spannend met
een weergaloos meeslepende plot... Ze
zijn vooral hartverwarmend en een balsem
voor de ziel doordat ze geschreven zijn
vanuit een rotsvast en optimistisch geloof.
Je kan haar boeken kopen in Het Goede
Boek, maar enkele zijn ook aanwezig in de
stadsbib te Kortrijk.

Vraag 5: Je mag een half uur in gesprek met een
bijzondere persoon naar keuze. Wie zou dat zijn, en wat
zou je vragen?
Met pastor John MacArthur, voorganger in Christ
Community Church in Californië USA, zou ik wel eens
een halfuurtje willen doorbrengen. Ik volg hem nu reeds
enkele jaren op Youtube en heb grote bewondering voor
de standvastige bijbelgetrouwe manier waarop hij het
evangelie verkondigt in zijn kerk. Hij deinst er niet voor
terug om onverbloemd te zeggen wat het Woord van God
te zeggen heeft, ook over controversiële thema’s als de
zondvloed, de onderscheiden rollen van man en vrouw,
homoseksualiteit, uitverkiezing, Gods rechtvaardigheid ......
Ik zou hem vragen om met mij te bidden dat God in mijn
leven alles zou wegnemen wat mij verhindert om Zijn wil
te doen. Dat zullen ongetwijfeld dingen zijn waaraan ikzelf
niet zou gedacht hebben, maar ik ben er zeker van dat
‘meer durf en meer vertrouwen’ daarbij zal zijn.
Vraag 6: Nog iets wat je kwijt wil aan de lezers?
Ik eindig met te zeggen dat ik, net zoals jullie verlang naar
het moment waarop we de corona-pandemie als voorbij
kunnen beschouwen. Maar bovenal zie ik deze crisis als
een zoveelste waarschuwing en uitgestoken hand van
God opdat we ons nog grondiger zouden bezinnen over
wie wij zijn, wie Hij is en waartoe wij als kerk geroepen
zijn, “licht” zijn voor de wereld waarin wij leven.
Vele groetjes en hopelijk tot in een nabije toekomst!
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Boekentips:
Puzzelbijbel: 17 bijbelverhalen
Deze Puzzelbijbel bevat zeventien van de mooiste bijbelverhalen, zoals
dat van Noach die de ark bouwt, de geboorte van Jezus en Zacheüs
die in de boom klimt. Bij ieder verhaal vind je een aantal uitdagende
puzzels - van woordzoekers, tot rekenpuzzels en zoekplaten met
stickers - die garant staan voor uren puzzelplezier. Zo oefenen kinderen
diverse vaardigheden en leren ze op een leuke actieve manier meer
over de Bijbel.
€ 11,99

Als ik jou was
Lynn Austin

Lynn Austin vertelt in ‘Als ik jou was’ het verhaal van de vriendinnen Audrey
en Eve. Het is 1940 en hun vriendschap wordt getypeerd door een enorm
klassenverschil: op het Britse landgoed Wellingford Hall werkt de moeder
van Eve als kamenierster voor de moeder van Audrey. Maar de Tweede
Wereldoorlog zet alles op z’n kop. Audrey en Eve melden zich allebei aan
als ambulancechauffeur tijdens en na bombardementen. Een heftige tijd
volgt, vol verliezen, maar ook vol liefde en dromen.
Aan het einde van de oorlog moet zowel Audrey als Eve een
levensveranderende beslissing maken, en hun wegen scheiden zich. Totdat
Audrey in 1950 arriveert in Amerika, met de bedoeling daar een nieuwe
start te maken bij de schoonfamilie die ze nog nooit heeft ontmoet.
Maar dan ontdekt ze dat Eve een aantal jaar eerder haar plaats heeft
ingenomen…
€ 24,99

Verkrijgbaar in
maandag
dinsdag

woensdag email & facebook

gesloten

donderdag

9u30 - 12u

14u - 18u

vrijdag

9u30 - 12u

14u - 18u

zaterdag

9u30 - 12u

14u - 17u

zondag
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gesloten
email & facebook

gesloten

Gedicht over dementie

Een luid geschreeuw
Van een verwarde geest
Help mij
En kijk naar mij om
Een luid geschreeuw
Omdat ik zelf niet veel meer kan
Help mij
Ik weet niet waarom

Dit gedicht werd
door Christine
geschreven en is
gepubliceerd in het
boek “Dichterbij”,
uitgegeven door
de alzheimerliga
Vlaanderen.

Een luid geschreeuw
Ik weet niet meer wie ik ben
Help mij
Want jij weet het wel
Een luid geschreeuw
Samen kunnen we nog veel
Als jij maar aandacht hebt voor mij
En... voor vele anderen

Ling-Sjoe, de Kleine vluchteling
M.C. Capelle

DIT IS HET VERHAAL VAN LING-SJOE, een Chinese jongen uit
Hongkong. Maar laat ik eerst zeggen waar je Hongkong kunt
vinden. Het is een grote stad, ver hier vandaan, aan de rand
van het uitgestrekte Chinese land. In Hongkong wonen heel
veel mensen. Ook veel vluchtelingen, die in China niet meer
veilig waren en daarom hierheen kwamen. Al die mensen
leven hier op een klein stukje grond. Eigenlijk is er lang niet
voor iedereen voldoende plaats.
In Hongkong vind je veel hoge gebouwen en drukke straten
met mooie winkels. Maar er zijn ook straten, waar je geen
mooie winkels of hoge huizen zult zien. Daar is alles oud en
vuil. De mensen, dier wonen, hebben niet eens een gewoon
huis. Sommigen hebben een huisje gebouwd van stukken
hout en doek. Anderen wonen zomaar op straat, onder
een uitstekend gedeelte van een huis. Dat is heel erg. Maar
gelukkig, dat wordt geholpen.
Ook de christenen in Nederland willen die arme mensen graag
helpen. Er zijn al nieuwe huizen gebouwd, waarin vluchtelingen
kunnen wonen. Maar... er zijn zoveel vluchtelingen. Niet
alle arme mensen zijn te helpen. Nog steeds komen er bij,
mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Ook Ling-sjoe is een
vluchteling. Ja, Ling-sjoe ... Over hém ga ik je vertellen.
Ling-sjoe is een arme jongen: hij heeft maar één been.
Vroeger woonde Ling-sjoe met zijn vader en moeder in het
grote Chinese rijk. Ze leefden samen gelukkig in een klein
dorpje totdat de communisten kwamen, die heel China
veroverden. De soldaten brachten grote onrust in het dorp,
en ook veel veranderingen. De Amerikaanse zendelingen, die
hier het Evangelie brachten, moesten uit het land verdwijnen.
De Chinese christenen, die achterbleven, kregen het moeilijk.
Ook de ouders van Ling-sjoe, want zij dienden de Here Jezus. Ze

moesten hun God maar vergeten, vonden de communisten...
Maar dat wilde Woeng-la, de vader van Ling-sjoe, niet. Dat
kon hij niet. Hij modest spreken over zijn Heiland, ook al was
dat verboden. Toen hebben de communisten hem gevangen
genomen.
Niemand weet waar Woeng-la is. In de gevangenis? Of in
een strafkamp? Of... hebben de communisten hem gedood?
Moeder bleef achter met haar twee jongens.
Toen kwam de honger in het land, en moeder besloot te
vluchten naar de grote stad Hongkong. Daar was voedsel;
daar was vrijheid. ’t Was geen gemakkelijke tocht. En ook heel
gevaarlijk. Aan de grenzen stonden soldaten op wacht om
vluchtelingen tegen te houden. Maar moeder heeft het toch
gewaagd. Bijna hadden ze de gevaarlijke grens bereikt, toen ze
stuitten op een patrouillerende soldaat. Had hij hen gezien...?
Moeder trok haar jongens stevig tegen zich aan, toen ze zich
in het struikgewas verborg. Haar hart klopte onstuimig. O, als
ze werden ontdekt… Maar de soldaat had hen niet gezien. Hij
had alleen een verdacht geluid gehoord en een schot gelost
in de richting, waar het vandaan kwam. Die kogel verwondde
het been van Ling-sjoe.
Het leek eerst helemaal niet zo erg. En in de spanning van de
vlucht werd er weinig aandacht aan besteed. Ling-sjoe had
wel pijn, maar hij zette zijn tanden opelkaar. Hij begreep, dat
er op dit ogenblik toch niet kon worden geholpen. Ze moesten
het veilige Hongkong zo vlug mogelijk trachten te bereiken, en
dat is hun gelukt.

Volgende week het vervolg...
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Graag maken we dit
magazine samen.
Daarvoor mag jij ook je
input doorsturen. Heb je
iets leuks dat je wilt delen
met de gemeente?
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