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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: Hoop en vreugdekoor

Liedjes en prediking te beluisteren via de opname:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/geloof-of-angst/

Kom, verras ons (Opw 833)
U ontmoet ons, soms zo onverwachts.
Als ongrijpbaar vuur dat in ons brandt.
Vul ons hart en open ons verstand.
Heilig God, die ons verrast.
U verwelkomt ons in uw geheim,
leidt ons rond op onbekend terrein.
Toon Uzelf en laat uw diepste wezen zien.
Refrein:
Geest van leven,
toon ons meer en meer van U.
En vervul ons,
zoals U alleen dat kunt.
Geest van waarheid,
maak nu onze harten nieuw.
Kom, verras ons.
Kom, verras ons.
Met meer van U.

Be Bold, Be Strong
Be bold, Be strong,
For the Lord your God is with you
Be bold, Be strong
For the Lord your God is with you
I am not afraid,
…
I am not dismayed,…

No, no, no
Not me

Cause I’m walking in faith and victory
Come on and walk in faith and victory
For the Lord your God is with you!

U ontmoet ons, soms zo ongemerkt.
In ons wachten bent U aan het werk.
En wij durven U te vragen: Heer,
openbaar Uzelf steeds meer.
U verwelkomt ons in uw domein,
om in uw aanwezigheid te zijn.
om uw macht en majesteit, opnieuw te zien.
Refrein
U verwelkomt ons in uw geheim,
leidt ons rond op onbekend terrein.
Toon Uzelf en laat uw diepste wezen zien.
U verwelkomt ons in uw domein,
om in uw aanwezigheid te zijn.
om uw macht en majesteit,
opnieuw te zien.
Refrein (2x)

Foto: Pixabay - Maryam62.jpg
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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)

Hij is de Rots
(Elly & Rikkert)
Hij is de rots
Waar ik op sta
Hij is de weg
Waar ik op ga
En ik zal voor Hem zingen
Voor Hem zingen
Zolang ik leef
In het begin
Was Hij het Woord
Hij was bij God
En het Woord was God
Refrein
Hij is het licht
Dat altijd schijnt
Van het begin
Tot aan het eind
Refrein
Hij is de rots
Waar ik op sta
Hij is de weg
Waar ik op ga
Refrein
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Medley:
I saw the Light
I wandered so aimless,
life filled with sin
I wouldn’t let my dear Savior in
Then Jesus came
like a stranger in the night
Praise the Lord: I saw the Light
Refrain
I saw the Light, I saw the Light
No more darkness, no more night
Now I’m so happy, no sorrow in sight
Praise the Lord: I saw the Light
Just like a blind man
I wandered along
Worries and fears
I claimed for my own
Then like the blind man
that God gave back his sight
Praise the Lord: I saw the Light
Refrain

Will the circle
be unbroken
I was standing by my window
on a cold and cloudy day,
saw a better home awaiting
in the sky, Lord, in the sky.
Will the circle be unbroken?
Bye and bye, Lord, bye and bye.
There’s a better home awaiting
in the sky, Lord, in the sky.

Vaste hoop (Opw 843)
Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel
en sprak uw naam uit in de nacht.
Toen brak uw liefde dwars door het donker
dreef elke schaduw uit mijn hart.
Het eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U mijn vaste hoop.
Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel;
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.
U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij zijn kind.
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.
Refrein: (2x)
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.
Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.
Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.

One day at a time (Meriam Bellina)
I’m only human,
I’m just a woman/man.
Please, help me believe
in what I could be and all that I am.
Show me the stairway
that I have to climb.
Lord, for my sake, Lord, teach me to take
one day at a time.
Refrain
One day at a time, sweet Jesus,
That is all I’m asking of You.
Just give me the strength,
To do every day what I have to do.
Yesterday is gone, sweet Jesus,
And tomorrow may never be mine.
Help me today, show me the way,
One day at a time
Do you remember
when you walked among men?
Well, Jesus, You know if You look below
that it’s worse now than then.
Pushing and shoving
and crowding my mind.
So for my sake, Lord, teach me to take
Refrain (2x)
Help me today, show me the way
One day at a time!

Jezus, U bent de hoogste Heer!
Refrein 2x
Jezus, U mijn vaste hoop!
Levende Heer, mijn vaste hoop!

Hij is de Almachtige (Opw 155)
Hij is de Almachtige,
Hij is de Waarachtige,
Hij is alles in al,
die was, die is en komen zal...

Jezus Overwinnaar (Opw 832)
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Refrein (2x)
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
…
Refrein (2x)
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Vouw in het midden

3.

5. Knip nu op deze lijn:

4.

Vouw nogmaals in het midden

Geloof

Hoop
Liefde

Afgelopen zondag was éérste
advent! Hebben jullie ook een
kaars aangestoken en een mooie
adventskalender gemaakt?
Het eerste Bijbelvers van de
adventskalender was Johannes 3:16.
We kennen het verhaal van Jezus’
lijden en sterven waarmee God de
heerschappij over de dood gebroken
heeft. Zonder kerst zou er geen
Goede Vrijdag en Pasen zijn. Probeer
de instructies op dit blad eens te
volgen en laat je verrassen door wat
zich ontvouwt!
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3. Kleine zondagsschool
Samengesteld door: Holly Delameillieure

Het
licht voor de wereld deel 2
Johannes 8.12
1. Ga in een kring zitten en steek enkele kaarsjes aan.
2. Vragen om te bespreken:
•
•
•
•

Is het ’s nachts donker op je kamer? Of brandt er een nachtlampje, of blijft het licht op de
overloop misschien branden?
Is het fijn als er in het donker tóch een beetje licht schijnt? Waarom vind je dat fijn?
Hoe kunnen we het licht maken als het donker is?
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld.’ Wat zou Jezus hiermee kunnen bedoelen?

3. Verhaal van de Bijbel voorlezen:
Jezus zei tegen de grote mensen en de kinderen die om hem heen stonden: ‘Ik wil jullie iets
vertellen. Ik ben het licht voor de wereld. Luister naar Mij. Leef zoals Ik jullie gezegd heb. Dan
wordt je leven mooi en goed. Dan leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht.’
4. Neem tijd om te bidden.
We kunnen Jezus danken dat hij het licht voor de wereld is, en in ons hart wil wonen.
5. Tijd om te knutselen!
Werkbeschrijving:
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld.’ De kinderen maken een kaars met deze uitspraak erop.
Wat heb je nodig?

Aan de slag

Per kind:
• één vlammetje van het werkblad op geel papier
• één kaars van het werkblad op oranje papier
• de omtrek van de kaars op het werkblad van
stevig donkergroen of blauw papier
• een ijslollystokje
• scharen
• lijm
• glitters
• één of twee papieren bordjes

- De kinderen knippen de drie vormen uit. Ze lijmen de kaars op de achterkant en het
vlammetje erboven. - Ze plakken het stokje aan
de achterkant van de kaars. De onderkant van
het stokje steekt een stukje onder de kaars uit,
zodat de kinderen de kaars kunnen vasthouden.
- Strooi de glitters op het papieren bord. - De
kinderen smeren voorzichtig lijm over de gehele
vlam. - Ze dopen de vlam kort in het bord met
glitters. Het licht brandt!

Vooraf:
Knip alle plaatjes ruim om de vormen uit de
werkbladen en maak voor ieder kind een setje met
de kaars, de vlam en de achterkant.
6. Dansen! Ons kinderliedje van de maand is “Is je deur nog op slot?”
Hier is de kink: https://tinyurl.com/h4h6fuq
Bron: https://debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/jezus-is-het-licht-voor-de-wereld
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4. Grote zondagsschool
Door: Nancy Depuydt

Thema: David

(zondagsklas 29 november 2020)
Over koning David valt heel veel te vertellen.
Ik koos voor 2 verhalen . Jullie kunnen dan 2x keer over koning David lezen/leren.
Veel plezier,
groetjes Nancy

Deel 1 David en Goliath
We lezen in 1 Samuel 17: David en Goliath of je kan deze tekst voorlezen
Saul is de koning van Israël. Hij voert oorlog tegen de Filistijnen. Die Filistijnen verzamelen hun
troepen op de berghelling aan de ene kant. De
Israëlieten verzamelen hun troepen op de berghelling aan de andere kant. Tussen hen in ligt
het dal. Uit het kamp van de Filistijnen komt
er een man naar voren. Hij heet Goliath. Hij is
bijna drie meter lang, heeft een bronzen helm
op zijn hoofd en draagt een pantser van brons.
Over zijn schouder heeft hij een bronzen kromzwaard, in zijn hand een lans met een ijzeren
punt. - Waarom zijn jullie naar hier gekomen?
roept hij naar de Israëlieten. Om oorlog te voeren? Wel, laat maar iemand naar mij komen. Als
hij mij verslaat, zullen wij jullie dienen. Als ik
sterker ben, worden jullie onze slaven. Saul en
de Israëlieten horen die woorden. Ze worden ze
heel bang. Veertig dagen na elkaar roept Goliath
iedere morgen en avond hetzelfde. Op een dag
zegt Isaï tegen zijn zoon David: - Breng vlug die
zak geroosterd graan en deze tien broden naar
je broers in het leger. Zie eens hoe het met hen
gaat. De volgende ochtend vraagt David aan een
andere herder om voor zijn schapen te zorgen.
Dan gaat hij met de proviand naar het front, waar
zijn broers zijn. - Hoe gaat het met jullie? Terwijl
hij met hen praat, treedt Goliath naar voren. Hij
zegt weer hetzelfde als alle vorige dagen. Als de
Israëlieten hem zien, slaan ze op de vlucht en
worden ze bang. - Wat zal er gebeuren met de
man die hem verslaat? vraagt David. - Die man
mag trouwen met de dochter van de koning,
zeggen de soldaten, zijn familie moet dan geen
belastingen meer betalen. Saul hoort over David
en roept hem bij zich. - Niemand mag de moed
verliezen, omwille van die Filistijn! zegt David tegen de koning. Ik zal met hem gaan vechten.
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- David, dat kun je toch niet doen! Je bent veel
te jong en hij is een echte vechtersbaas. - Toen
ik de schapen van zijn vader hoedde, kwam er
soms een leeuw of een beer die een schaap uit
de kudde roofde. Dan ging ik achter dat dier aan,
sloeg het neer en redde het schaap uit zijn muil.
En viel het dier mij aan, dan sloeg ik het dood.
Met deze Goliath zal ik hetzelfde doen, omdat hij
ons durft uit te dagen. God, die mij gered heeft
uit de klauwen van leeuwen en beren zal mij redden uit de handen van die Filistijn. - Ga dan. Ik
hoop dat God met jou zal zijn. Saul geeft David
zijn eigen kleed, zet hem een bronzen helm op
het hoofd, doet hem een harnas aan en omgordt
hem met zijn zwaard. Maar David kan zich in
die uitrusting niet bewegen. Daarom helpt men
hem er weer uit. Dan neemt David zijn stok in de
hand, zoekt vijf gladde stenen in de beek, doet
ze in zijn herderstas en gaat met zijn slinger in
de hand op Goliath af. Als die David ziet, bekijkt
hij hem eens goed. Hij begint hem te bespotten.
- Ben ik soms een hond, dat je met een stok op
me afkomt? Kom maar, dan geef ik je te eten aan
de vogels en de dieren. - Jij komt op mij af met
zwaard en ander tuig, zegt David, maar ik kom
op jou af met de naam van God, die jij uitgedaagd hebt. Dan begint Goliath aan te vallen en
nadert David. David rent op Goliath tegemoet.
Hij neemt een steen uit zijn tas, slingert die naar
Goliath en treft hem tegen het voorhoofd. De
steen dringt in het hoofd en Goliath valt op de
grond. David heeft hem met zijn slinger en steen
dodelijk getroffen. Als de Filistijnen zien dat hun
held dood is, vluchten ze weg. David gaat naar
Jeruzalem. Daar wordt hij verwelkomd met feest
en muziek.

Vraagjes/gesprekje
•
•
•
•

Was jij ook al eens bang zoals David?
Wat heb je toen gedaan?
Heeft er iemand jou toen geholpen?
Hoe heeft die dat gedaan? (Wat heeft die toen gezegd of gedaan?)

Om te onthouden
God is groter dan wie dan ook, God is sterker dan wie dan ook en Hij
kan iedere vijand kan verslaan. Met God aan zijn zijde is David sterker dan de grote Goliath met zijn grote mond en praatjes.

Om te zingen
Lied van Elly en Rikkert:
Ik ben dapper net als David. https://youtu.be/pL55IpUPTnk

Om te knutselen (Zie bijlage)
•
•

David met zijn slinger en Goliath
Het maken van een katapult (instructie is wel in het Engels)

Deel 2: David en Jonathan
Voorleesmoment uit 1 Samuel 20, 24 - 42: David en Jonatan of deze tekst.

Nadat David de reus Goliath heeft gedood, gaat
hij in dienst bij koning Saul. Zo leert hij Jonathan
kennen, een zoon van Saul. Ze worden heel goede vrienden. Maar Saul wordt jaloers op David
- Ik wil David laten doden, zegt hij. Jonatan verwittigt David: - Mijn vader wil je laten doden.
Zoek een schuilplaats en houd je verborgen. Ik
zal met mijn vader over jou spreken. Ik zal je
laten weten wat hij me zegt. Jonatan gaat naar
zijn vader Saul en vraagt: - Wat heeft David toch
verkeerd gedaan? Hij heeft zelfs zijn leven voor u
op het spel gezet. Hij heeft Israël bevrijd. U was
daar toch blij om. Waarom zou u hem dan nu willen doden?’ Saul luistert naar Jonatan en zweert:
- Zowaar God leeft, ik zal David niet doden! En
Jonatan gaat naar David. Hij zegt wat koning
Saul gezegd heeft. Zo komt David opnieuw bij
Saul en blijft hij verder voor hem werken. Maar
de belofte van Saul duurt niet lang. Hij wordt
meer en meer jaloers op de successen van David
in de oorlog en probeert hem verschillende keren
te doden. Met de hulp van Mikal, zijn vrouw, kan
David uit het paleis ontsnappen. Hij zoekt bescherming bij de profeet Samuel. Maar ook daar
is zijn leven in gevaar. Jonathan zoekt hem op.
– Verstop je op de plaats die we kennen, zegt
Jonatan aan David. Als mijn vader jou wil doden, laat ik het je weten. Overmorgen kom ik in
de buurt van die steen daar. Ik zal doen alsof ik
op een doel mik en er drie pijlen langs schieten.
Dan stuur ik een jongen om ze op te rapen. Als

ik zeg: ‘De pijlen liggen vlakbij, raap ze maar op’,
dan ben je veilig. Maar als ik hem zeg: ‘De pijlen
liggen verderop’, dan loop je gevaar. David gaat
naar zijn schuilplaats. Wanneer Saul ziet dat de
plaats van David leeg is, vaart hij uit tegen Jonathan. De volgende morgen gaat die de stad
uit, samen met een kleine jongen. - Vlug, raap
de pijlen op die ik afschiet, zegt Jonatan tegen de
jongen. De jongen komt bij de plek komt waar de
afgeschoten pijl moest liggen. - De pijl ligt verderop, roept Jonatan. Zo weet David waar hij aan
toe is. Maar Jonathan wil zijn vriend niet laten
gaan zonder hem vaarwel te zeggen. Hij stuurt
de jongen weg met zijn wapens. Dan komt David
uit zijn schuilplaats. De vrienden kussen elkaar
en wenen om elkaar. - Ga in vrede, zegt Jonatan.
God zal voor altijd getuige zijn van de vriendschap tussen jou en mij, tussen mijn kinderen
en die van jou.’ Later worden Jonathan en Saül
gedood tijdens een strijd tegen de Filistijnen.
Als David dit verneemt, wordt hij heel verdrietig. Hij schrijft: ‘Jonatan, jouw dood maakt mij
wanhopig. Ik had je heel graag, mijn broer. Jij
was mijn beste vriend. Onze vriendschap was de
mooiste ter wereld.’ Nog veel later, wanneer David de grote koning van Israël is, blijft hij trouw
aan zijn eed. Hij laat de zoon van Jonathan,
Mefiboset, bij hem komen. Die is kreupel aan
beide benen. David zorgt er goed voor omdat
hij een zoon is van Jonatan, zijn beste vriend.
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Vraagjes
De vriendschap tussen David en Jonathan heeft vele kenmerken. Vind jij die kenmerken terug in wat ze
doen? Verbind ze met elkaar.

Moedig O
Gevoelig O
Realistisch O
Blijvend O
Verbonden in
O
het geloof

David en Jonathan nemen God als

O getuige van hun vriendschap

David weent omdat Jonathan dood is, en

O zorgt voor zijn zoon Mefiboset

Jonathan verdedigt David tegenover zijn

O vader

O Ze omhelzen elkaar en wenen
Jonathan zegt aan David dat hij in vrede

O moet gaan

Waarom wil Saul David uit de weg?
•
•
•
•

Hij
Hij
Hij
Hij

is jaloers omdat David en Jonathan goede vrienden zijn.
is jaloers op Mikal, de vrouw van David.
is jaloers op de militaire successen van David.
heeft schrik dat David koning wil worden.

Doe-activiteit
Zie bijlage: ganzenbord over het leven van David.
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5. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch
Heyla!
Komende woensdag hebben we weer een digitaal tienermoment! Wees er zeker bij,
want als je er de vorige keer niet was: we hebben jou gemist!!!
Noteer dus zeker in de agenda:

Woensdag 2 december om 19u30: Zoom-meeting tieners
Zoals gewoonlijk sturen we de link door via de WhatsApp-groep!
Ter voorbereiding kan je hieronder alvast een voorproefje vinden van het onderwerp
van onze komende samenkomst! Tot woensdag!! ;)

God onder ons?
Dat God anders is dan een mens, wisten we natuurlijk al. De Bijbel getuigt dat
God Geest is. In tegenstelling tot ons, wordt Hij niet beperkt door een lichaam
van vlees en bloed, dat Hem bindt aan een bepaalde tijd en plaats, maar het
is voor Hem mogelijk overal tegelijkertijd te zijn: in zijn heilige woonplaats
de hemel én op aarde bij zijn schepselen. Kan je je dat inbeelden? De bijbel
spreekt hier duidelijk over:
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en
wiens naam de Heilige is: in den hoge en in het heilige woon ik en bij
de verbrijzelde en nederige van geest … (Jesaja 57:15)
God heeft de mensen geschapen om in verbondenheid met Hem te leven. Op
vele plaatsen in de Bijbel zien we daarom dat God te midden van mensen is
die Hij liefheeft:
Toen zij (Adam en Eva) het geluid van de HERE God hoorden, die in
de hof wandelde in de avondkoelte … (Genesis 3:8)
Ik zal in het midden van de Israëlieten wonen en Ik zal hun tot een
God zijn. (Exodus 25:8)
… want Ik, de HERE, heb mijn woonstede in het midden van de
Israëlieten. (Numeri 35:34)
Denk alvast even na over onderstaande vraagjes:
•

•

Wat als het fout loopt in onze handel en wandel met “God onder ons”? Wat
weten we uit de geschiedenis? Lees twee delen uit visioen van Ezechiël,
die zal hoe de God uit het midden van Zijn volk vertrok en hoe het vervolgt
(Ezech. 11:23 – 25 en Ezech. 43:1 - 9). Heb je zelf zo’n ervaringen?
We kijken in deze periode uit naar Kerst. Wat is de link met Kerst en dit
thema?
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6.Prediking
Door: Stephan De Feyter

https://www.depottenbakker.be/Prediken/geloof-of-angst/

Wat heeft het grootste impact op ons leven?
Geloof of angst?
Dag broeders en zusters, de boodschap die ik vandaag wil
doorgeven is vooral gericht op de woelige tijden waarin wij
nu leven, en dan bedoel ik vooral al die corona toestanden.
Dit virus is ongenadig en heeft al duizenden mensenlevens
opgeëist. We zitten nu voor de tweede keer lockdown en het
virus gaat nog wilder tekeer dan in de lente.

Onze angst wordt dikwijls gevoed door veronderstellingen,
onwaarheden, of regelrechte leugens. Over corona hebben de
wildste verhalen de ronde gedaan via internet. Paniekzaaierij,
fake news, om het in de termen van Donald Trump te zeggen,
maar als leugens dikwijls genoeg worden herhaald, worden
ze op de duur door velen als waarheid aangenomen.

En het valt mij op dat, hoe meer het virus zich verspreidt,
hoe meer ook de angst toeneemt. Angst om wat zou kunnen
gebeuren begint bij vele mensen wortel te schieten.

Eén van die verhalen die de ronde deden was dat het
coronavirus zou ontwikkeld zijn ergens in een labo in
China, en dat men dat virus dan onbewust, of bewust,
zou hebben vrijgelaten. Men bedacht allerlei complot- en
samenzweringstheorieën. Er zijn individuen of groeperingen
die er genoegen in vinden, of er belang bij hebben, om onrust
te stoken en mensen angst aan te jagen.

De angst om besmet te worden, ziek te worden, of zelfs te
overlijden, waarbij we in onze gedachten al die schrijnende
ziekenhuisbeelden projecteren. Sommigen zijn daar zo
angstig voor, dat de angst hun leven gaat domineren.
Uiteraard moeten we voorzichtig zijn en het veilig houden en
de opgelegde regels in acht nemen, maar deze voorzichtigheid
mag zich niet laten inpalmen door angst.
Angst is van alle tijden. Ook als we de Bijbel doorlezen
merken we op dat het hele boek vol staat met crisissituaties:
hongersnood, dood, ziekte, oorlog. Allemaal conflicten en
problemen. Maar dat maakt de Bijbel ook zo realistisch.
Waar wij vandaag mee worstelen, daar hebben deze mensen
in de Bijbel ook mee geworsteld.
Het is dezelfde hand die ons een mooie dag geeft, met
heerlijke zonneschijn, maar die ook toelaat dat ons leven
als een kaartenhuisje in elkaar valt door allerlei ingrijpende
dingen.
Dus ook pandemie, terrorisme, rampen kunnen ons treffen.
Het is niet omdat wij christen zijn, dat wij daarvan gespaard
blijven. Maar in tegenstelling tot de wereld hebben wij wel
iemand die onze toekomst voor eeuwig verzekert. En daarom
wil ik u, met Gods Woord in mijn gedachten, vragen: Wat
overheerst uw leven: het geloof in een Almachtig God of de
angst om wat er misschien zou kunnen gebeuren?
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Ik wil een vers lezen uit Jesaja 8:12. Ook hier lezen we
over samenzweringstheorieën en wat onze reactie
daarop moet zijn. We lezen:
“Gij zult geen samenzwering noemen alles wat dit volk een
samenzwering noemt, en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet
vrezen noch schrikken.”Jesaja 8:12
M.a.w. de angst die door de wereld raast, - laat ze het
maar een samenzwering noemen, of een pandemie, of
hoe men het ook maar wil noemen, - maar gij zult niet
vrezen noch schrikken. De enigste vrees die wij moeten
hebben is de vreze des Heren. En ik lees verder in vers 13:
“De Here der heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij
moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp
van uw schrik zijn.” Jesaja 8:13

Dus alleen het oog gericht houden op Christus. Eigenlijk lezen we dit: als je God vreest,
hoef je nergens anders bang voor te zijn. Zelfs niet voor de pandemie, zelfs niet voor terrorisme of rampen, of wat dan ook.
Waarom niet? Omdat, wat er ook gebeurt, in leven of dood, onze toekomst verzekerd is in Christus.
Het lijkt misschien cru om dit zo te stellen, maar mijn toekomstbeeld eindigt niet met dit leven, maar reikt tot in het
eeuwige leven. Dat is wat mij bezighoudt. De eindmeet ligt niet bij mijn sterven, maar gaat tot in de eeuwigheid. Dat wordt
nog eens versterkt door wat we lezen:
“En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden,
maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor
Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.”
Mattheus 10:28
Angst is een emotie, en gelukkig dat wij dat
hebben, want angst werkt als een signaal voor
gevaar en maakt dat we oplettender op dreigend
gevaar reageren. Angst is dus heel menselijk.
Ook Jezus overviel doodsangst in de nacht voor
Zijn kruisiging. Maar hoe reageerde Jezus op die
angst? Hij ging ermee in gebed naar Zijn hemelse
Vader die Hem de kracht gaf om te doen wat moest
gedaan worden. En het is aan ons om een keuze te
maken, gaan wij er wel of niet mee naar God?
Laten wij ons wel of niet beheersen door angst?
Vertrouwen wij wel of niet op God?

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem
in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.” Spreuken 3:5-6
Als we alleen handelen uit menselijk inzicht en
overwegingen, dan gaan geloof en angst elkaars
tegenpolen zijn. Waar dat soort angst naar binnenkomt,
gaat geloof naar buiten. Ze kunnen dan niet leven in
hetzelfde hart. In onze menselijke zwakheid vullen
we ons hart en verstand met wat mensen allemaal
rondbazuinen, terwijl we ons hart zouden moeten
vullen met het Woord van God en de beloften van
God. Met alles naar God gaan. Eerst je hart reinigen
en dan tot gebed komen terwijl we ons er terdege van
bewust zijn dat er geen enkel aardse vader of moeder
is, dat er niemand liefdevoller is dan onze hemelse
Vader. Hij houdt evenveel van u als van Zijn eigen Zoon.
U bent Zijn kind.
Als we tot gebed komen richten wij ons tot onze
hemelse Vader en ‘in de hemel’ betekent: iemand
die heerst over het hele universum, over het al, de
ceo van het universum, meer dan een ceo, Hij is de
Maker van alles wat bestaat. Hij heeft alles onder
controle, het hele universum met al zijn planeten, al
de melkwegstelsels, en daar ergens tussenin zweeft de
aarde, niet groter dan een stipje, een potloodpuntje,
en in dat stipje bevinden wij ons.
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“Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Mattheus 28:18

Hij heeft controle over deze pandemie. Hij beslist hoelang
het nog gaat duren en niemand dan Hij kan dit stoppen. Op
Zijn tijd. Het goede nieuws is, zelfs in woelige tijden zoals nu,
met het corona virus, dat God alles, alles, ten goede keert. In
Romeinen 8:28 lezen we:

“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle
dingen meewerken ten goede,” en dan staat er: “voor
hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen
geroepen zijn.” Romeinen 8:28
In de vertaling van Het Boek wordt dit weergegeven als:
“want Hij heeft een plan met hen.”

Hij heeft een plan met ons, het is geen neutraal plan, het is
een plan ten goede voor hen die God liefhebben, dit goede
verwijst niet naar meer wereldse luxe en comfort, maar naar
meer gelijkvormigheid met Christus.
Ten goede wil ook niet zeggen dat we er in deze pandemie
ongeschonden uitkomen, daar gaat het niet om. Het gaat
erom dat we er op het eind uitkomen als een beter christen.
In Psalm 23: 5b, een heel bekende psalm, staat het er heel
mooi poëtisch verwoord:
“U zalft mijn hoofd met olie, (olie, wat symbolisch
verwijst naar de Heilige Geest), mijn beker vloeit over.”
Psalm 23:5b
Het overvloeit mijn beker of zoals Jezus zei dat wie in Hem
gelooft, er stromen van levend water (Johannes 7:38) uit
zijn diepste wezen zullen vloeien. Hij wil ons naar een plaats
brengen waar de bekers overvloeien. De vraag is nu hoe God
ons brengt naar die plek, waar de bekers overvloeien?

“Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons
gelouterd, zoals men zilver loutert.” Psalm 66:10

Als een zilversmid het zilver wil zuiveren, houdt hij het stuk
zilver in het midden van het vuur op de juiste temperatuur. Zo
kan al wat geen zilver is worden weggebrand.
Zo wil God ons louteren, ook doorheen deze pandemie.
We mogen pandemie gerust een beproeving noemen, niet
zozeer de ziekte op zich, maar de manier waarop we er mee
omgaan. Ook in ons dagelijks leven kunnen wij soms in zo’n
krappe situaties terechtkomen dat we geen kanten meer op
kunnen: financiële problemen, jobverlies, pandemie, allerlei
dingen die ons ten einde raad kunnen brengen, die ons het
gevoel geven gevangen te zitten in een voetklem. We kunnen
geen kant meer uit. Op onze schouders komt een last te liggen
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En God heerst over dat alles. Verbijsterend en ontzagwekkend. Dus als we in
geloof één zijn in Christus, waarvoor moeten we dan bang zijn? Jezus zegt:

die heel zwaar doorweegt, alsof de grond vanonder je voeten
wegzakt. Zo wil God die moeilijkheden, die beproevingen
gebruiken om dingen ten goede te keren door ons daarin te
louteren, te zuiveren, alle belemmeringen weg te branden
(geestelijk gesproken).
Hij wil ons sterker maken, zodat we dichter bij Hem komen te
staan en ons zo meer en meer te laten gelijken op Zijn Zoon
en ons naar een plek te brengen waar onze beker overvloeit
en waar stromen van levend water uit ons binnenste vloeien.
Om het met een gelijkenis te zeggen: We zouden naar die
beproevingen kunnen kijken zoals we kijken naar de toestellen
in een fitnesscomplex, waar mensen gaan sporten om de
spieren in hun lichaam op te bouwen. Als ik foto’s zie van al
die gespierde mensen ben ik verbaasd dat er zoveel spieren
zijn die kunnen opgebouwd worden. Maar de enige manier
om die spieren te ontwikkelen en op te bouwen is door te
oefenen, door die spieren te belasten en inspanning te doen
op al die verschillende toestellen. De spieren in de handen,
armen, benen, de borstspieren, schouders, al die spieren
worden met steeds meer spanning en steeds zwaardere
gewichten geoefend.
En dat is ook hoe God ons, als christen, wil opbouwen
doorheen die beproevingen. Hij wil ons sterker maken. Dus
als we niet door die beproevingen heengaan en ergens in
een hoekje gaan zitten, dan zijn we als een sporter die wel
een perfect lichaam wil, maar daar niets voor wil doen. De
spieren worden niet opgebouwd als je niet oefent. Een
christen die nooit onder spanning komt te staan kan nooit
sterker worden en zal de broodnodige volharding missen in
het geloof. Doorheen de levensmoeilijkheden wil God ons dus
naar een plaats brengen waar onze beker overvloeit, en de
weg daarnaartoe is geplaveid met de vreze des Heren, wat de
1e stap is op de weg van het geloof.
In Spreuken lezen we dat de vreze des Heren het beginsel is
van kennis en wijsheid, omdat het morele leven begint met
eerbied, respect, nederigheid en diep ontzag tegenover onze
Schepper. Het zorgt ervoor dat wij ons uiterste best gaan doen
om zonden te vermijden. En Hij reikt ons aan, al wat nodig is
om dit mogelijk te maken.

“Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard,
maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem
ook niet alle dingen schenken?” Romeinen 8:32

Hij zal ons alle dingen schenken. Hebt u daar enige twijfel
over?
Het is een vers dat alle angst en onzekerheid voor de toekomst
uit je leven zou moet verbannen. Als God zelfs zijn eigen Zoon
niet heeft gespaard, maar Hem heeft gestuurd om voor u aan
het kruis te sterven, zal Hij u dan ook niet al het andere geven?

Hij had ons lief toen we nog zondaars waren en nu we Zijn
kinderen zijn, zou Hij zich van u niets meer aantrekken? Neen!

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger,
of naaktheid, of gevaar, of het zwaard,” Romeinen 8:35
en voeg er gerust aan toe: of pandemie?

Niets kan ons scheiden, niets!
“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door
Hem, die ons heeft liefgehad.” Romeinen 8:37
Ook in een tijd van pandemie zijn wij meer dan overwinnaars
door de kracht van iemand die ons liefheeft. De liefde van
God voor ons is datgene wat ons stevig vasthoudt in een tijd
van corona, en dat is nu net waar de duivel wil dat we gaan
twijfelen. Satan zal keer op keer blijven herhalen: stop toch
met die onzin, God heeft jou helemaal niet lief, je moet zelf
doen wat jij het beste vindt …….

Laten wij Gods liefde beantwoorden met de liefde waarmee
God ons liefheeft, en ons omkeren, ons bekeren, van alles
waarvan wij weten dat het God niet welgevallig is, van alles
wat God onteert. Hier staat angst op zijn plaats, de angst dat
u Hem zou kwetsen. Hebt u Hem gekwetst? Broeders, zusters,
onderzoek uw leven. Kwetst u Jezus? Kwetst u uw hemelse
Vader door de manier waarop u spreekt, denkt of doet, uw
houding tegenover anderen? Gedraagt u zich tegenover
anderen zoals iemand die niet kan vergeven? Nochtans
leert de Bijbel ons heel duidelijk dat we iedereen moeten
vergeven, er staat zelfs geschreven dat wij onze vijanden
moeten liefhebben.
Ik zou vandaag graag wat dieper willen ingaan op die
vergeving. Niet alleen omdat Jezus het ons ook leert in het
gebed, het ‘Onze Vader’: (Matth. 6:12) “…vergeef ons onze
schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven”, maar
ook omdat, denk ik, vergeving voor velen een harde noot is
om kraken, terwijl het zo ontzettend belangrijk is in het leven
van een christen.
Velen leven een ellendig leven omdat ze zichzelf laten wurgen
door verbittering, omdat ze anderen niet kunnen vergeven.
Als christen zouden u en ik het voorbeeld moeten geven.
Hebt u vergeving geschonken
voor wat anderen u hebben
aangedaan? Hebt u vergeven
diegene die u gekwetst
hebben? Op uw werk,
uw buren, familieleden,
kennissen, of wie ook? De
mensen die u belogen of
bedrogen hebben? Hij roept
ons op om onze naaste te
vergeven, en Hij wil ons
daarbij helpen.

Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit
helpen en u zult Mij verheerlijken.” Psalm 50:15
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Maar dat is een leugen, dus geloof dat nooit. God heeft
ons zo lief dat Hij ons nooit in de steek zal laten, nooit! Het
is ondenkbaar dat Hij mij door een rivier zou dragen en
halverwege zou zeggen: ‘Ik heb er genoeg van, trek nu maar je
plan,’ en dat Hij mij halverwege de rivier zou laten verdrinken.
Neen, zelfs als het stormt op zee, of als er een orkaan in ons
leven is, zal Hij bij ons zijn, tot aan de overkant.
Denk aan het moment van uw bekering: gelooft u dat God
vele jaren geleden al wist al het verkeerde dat u in uw leven
zou gaan doen, elke slechte daad die u zou gaan doen nadat
u een kind van God was geworden? Denkt u dat God dat niet
op voorhand wist? Natuurlijk wel, en toch koos Hij voor u. Is
dat niet verbazingwekkend, is dat niet indrukwekkend? Hij is
de Bruidegom die ons heeft uitgekozen om Zijn bruid te zijn.
Hoe reageren wij op die ontzagwekkende liefdevolle genade?
Moeten wij misbruik maken van Zijn liefde en in zonde leven,
alsof er niets aan de hand is? Als dat onze reactie is, dan
zouden we ons diep moeten schamen. Ons schamen dat wij
op zo’n egoïstische manier reageren op de liefde en genade
van onze Hemelse Vader.

Misschien beschouwt u het onrecht dat u is aangedaan als
zo verschrikkelijk dat vergeven soms een onoverkomelijke
opdracht kan lijken. Wel, ik hoef u niet te vertellen wat Jezus
daarover zegt, maar ik ga het u toch zeggen. Hij zegt heel
duidelijk…
“…indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader
uw overtredingen niet vergeven.” Mattheus 6:15
Dus, doe zoveel goede werken als u wil, maar als u niet kunt
vergeven, zal het u geen stap dichter bij God brengen! Bent
u zich daar heel bewust van? Voor sommigen onder ons,
christenen, kan dit vers heel zwaar doorwegen, als een blok
aan het been. Mensen hebben misschien in het verleden
verschrikkelijke dingen gedaan waarvan u het slachtoffer
was. Het kunnen zo’n onterende dingen zijn dat wij dat,
menselijk gezien, nooit kunnen vergeven. En dit kan zo zwaar
doorwegen, dat het slachtoffer, die goed weet wat er in Gods
Woord geschreven staat, tegenover God, zichzelf haast als
een dader begint te zien, omdat hij niet bij machte is om te
kunnen vergeven. Daar komt op dat hij daardoor ook nog
eens te kampen heeft met schuldgevoelens.
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Maar God heeft ook hier begrip voor, en ook deze dingen
moeten wij aan het kruis neerleggen, omdat voor God alle
dingen mogelijk zijn. Hij kan u de kracht geven om te vergeven
diegene die u kwaad hebben aangedaan. Gods almacht en
genade kunnen u -wel- in staat stellen om te vergeven. Want
wat is vergeving? Vergeving is het oordeel overlaten aan
God. Maar ook hier is dat een keuze die wij moeten maken.
Gaan we, kunnen we, willen we, er wel of niet mee naar
God gaan? Alleen op die manier kunnen we ons vrijmaken
van een meedogenloze houding, van bitterheid, wrok, haat.
Begrijp me niet verkeerd, het is niet omdat we, door Gods
genade, hebben kunnen vergeven, dat dan plotseling alles
uit ons geheugen wordt gewist, alsof er nooit iets gebeurd
is. Er is een groot verschil tussen ons hart en ons verstand,
ons geheugen. Ik kan niet de slechte dingen vergeten die ik
in mijn leven gedaan heb, of de dingen die andere mensen
mij hebben aangedaan want dat is wat het geheugen doet:
het kan dingen lang vasthouden, ook de pijn en het verdriet
die daaraan verbonden zijn. Soms vervaagt het met tijd, soms
gaat het een leven lang mee, maar wij mogen weten dat, van
zodra wij bereid zijn tot vergeving, dat Hij ons heeft gelouterd
zoals zilver en dat het verleden is uitgewist door het vergoten
bloed van Christus. En hopelijk kan ieder van ons zeggen dat
we, door Gods genade, niet door onszelf, maar door Gods
genade, iedereen hebben kunnen vergeven die ons iets
heeft aangedaan. Dat we kunnen zeggen: Voor mij is het ok.
Neen, ik ben het niet vergeten, maar ik ben daar klaar mee,
het is achter de rug. Mijn bitterheid, mijn haat, wrok, mijn
schuldgevoelens zijn gelouterd in het vuur, waardoor alleen
het pure zilver, de ware godsaanbidding is overgebleven.

“Al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op”
Spreuken 24:16
Als christenen hoeven wij niet perfect te zijn. Ook
rechtvaardigen struikelen, of er sluipt zonde binnen. Jacobus
3:2 zegt zelfs “dat wij allen struikelen in velerlei opzicht”.
En telkens opnieuw moeten wij oprecht berouw tonen en
vergeving vragen aan God. Het is pas dramatisch als je in zonde
bent gevallen en je jouw zonde niet, of niet meer, belijdt maar
bedekt. In al de beproevingen die op onze weg komen, mogen
we weten, dat, elke keer we er doorheen gaan, elke keer we
struikelen, elke keer ons onrecht wordt aangedaan, of elke
keer dat we te maken krijgen met lijden en angstgevoelens,
zoals in deze pandemie, we dan mogen weten dat God met
ons is en Hij ons opnieuw wil oprichten en sterker maken tot
een beter christen.

“Want Ik weet welke plannen Ik
voor u heb,’ zegt de Here. ‘Met deze
plannen heb Ik uw geluk voor ogen,
niet uw ongeluk. Ik wil u weer een
toekomst en nieuwe hoop geven.
Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren.
U zult Mij vinden als u Mij zoekt
en het oprecht van Mij verwacht.”
Jeremia 29:11-13
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Struikelen, beproeving, of hoe we het ook noemen, is een
onderdeel van onze geestelijke groei. We kennen allemaal de
uitspraak en die is ook waar: God heeft ons geen kalme reis
beloofd, maar wel een behouden thuiskomst.
Ik wil afronden met de geweldige belofte van onze Hemelse
Vader die ik u wil meegeven met het oog op de woelige en
onzekere tijden waarin we nu leven.

Amen.

7. Extraatjes
Kerstkransen door Ichtus Kortrijk

Hoi allemaal,
Ichtus Kortrijk maakte
samen adventskransen
via zoom. Hier zijn een
paar foto’s!
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Nick interviewt:
Francine
Vraag 3: Welk moment van dit jaar
wil je graag nog eens opnieuw
beleven?
Een memorabel moment was het
rouwverwerkingsweekend in Connect,
waaraan ik deelnam. Daar heb ik
geleerd dat het onnodig is om me vast
te pinnen en te “doemdenken” over
mogelijke scenario’s in de toekomst.
Ook ik ben slechts een pelgrim in dit
leven. Het is goed dag na dag, hand
in hand met Hem te wandelen en te
vertrouwen op Hem alleen. God weet
welke gedachten Hij over ons koestert,
om ons een hoopvolle toekomst te
geven.
Vraag 4: Welk boek of film is van
grote waarde voor jou?
Vraag 1: Zijn er voor jou bepaalde zaken of
gewoonten veranderd sinds de lockdown?
Door corona zie ik vooral onze oudere klanten
niet zo regelmatig meer aan de pomp. In plaats
van, vanuit onze “thuisbasis”de gelegenheid te
benutten ook die mensen te bereiken met Zijn
liefde, zendt God mij “letterlijk” op pad… naar hen
toe. Vorige week, bijvoorbeeld, was ik soep aan
het maken en stuurde God mijn gedachten heel
duidelijk naar ‘de weduwen en wezen’. Zo stond
ik die avond met een potje soep bij een bevriende
weduwe, wiens man onlangs gestorven is en met
wie ik op het laatst van zijn leven samen mocht
bidden. Een stukje taart, een tasje soep,… opent
letterlijk deuren en de blije verwondering bij
mensen “hoe dat jij aan mij dacht?!” geeft mij
de gelegenheid om te getuigen van Hem, wiens
hart ook naar hen uitgaat. Dit mocht ik althans
meermaals ervaren.

Dat is ongetwijfeld het boek “Ik zal
nooit meer huilen” van Nicky Cruz, dat
ik in mijn jeugdjaren ontelbare keren gelezen
heb. Ik werd zo gegrepen door zijn levensverhaal
en zijn bekering (startend met het horen van de
woorden ‘God houdt van jou’.)Toen stond al vast
voor mij dat, als ik ooit een zoon zou hebben, ik
hem Nick zou willen noemen. Gelukkig had Dirk
(mijn man) geen enkel bezwaar daartegen!
Vraag 5: Is er een kerstcadeautje dat je
gezin je mag geven in de komende weken?
Ik zou heel blij zijn met een cassetterecorder! Ik
heb nog veel zelf opgenomen cassettes van toen
ik heel jong was, ook van de begrafenis van mijn
oom zaliger en mijn doopfeest in onze eerste
kerk, een profetie uitgesproken door Dan Lee ,…
Kan je je voorstellen dat ik popel om die eindelijk
weer eens opnieuw te kunnen beluisteren…?

Vrraag 2: Welk kleur doet bij jou een lach
verschijnen?

Vraag 6: Heb je nog een boodschap voor de
gemeente?

De herfstkleuren zijn mijn lievelingskleuren:
diepwarme kleuren (en dan zwijg ik nog van die
heerlijke geur die bij de herfst hoort!) De herfst
doet mij tegelijkertijd stil staan bij ‘de herfst van
het leven’, bv. als er stormen komen. Dan is het
goed dat onze wortels diep verankerd zijn in Hem.
Ook het groeien doet soms pijn, maar maakt ons
ongetwijfeld sterker. “Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen
met gejuich, dragend de volle schoven” (Psalm
126:6).

Een woord dat God mij gaf in deze coronatijd:
“Hoe zullen zij geloven in Hem, van wie zij niet
gehoord hebben?” (Romeinen 10:14) Geen
enkele gelegenheid om te getuigen, mogen wij
laten voorbij gaan, want God wil niet dat er
ook maar één mens verloren gaat. Satan gaat
rond als een briesende leeuw om te verslinden
waar hij nog kan. Het is mijn dagelijkse bede
dat God mensen op mijn pad brengt en bovenal
mij de vrijmoedigheid geeft om Zijn liefdevolle
boodschap van verlossing te brengen.
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Boekentips:
Thuis in het woord
Jen Wilkin

We vinden het allemaal belangrijk om Gods Woord te lezen en te
bestuderen. Maar soms is het lastig om ergens te beginnen. Misschien vind
je het moeilijk om de tijd ervoor te vinden, of zorgen frustraties uit het
verleden ervoor dat je niet de motivatie hebt om te lezen in Gods Woord.
Hoe kunnen we, als christelijke vrouwen, ons verlangen om de Bijbel
te lezen voeden? Hoe kunnen we telkens opnieuw onze focus op God
leggen? ‘Thuis in het Woord’ biedt je een duidelijke aanpak als het gaat
om bijbellezen. Het wil je helpen om een spade dieper te gaan in je
bijbelstudie, zodat je kennis over God vergroot wordt en je hart door het
bestuderen van Gods Woord verandert.
€ 17,99

Kerststress met Stinkstokken

Bram Kasse

‘Die kerstkalkoen is voor mij!’ ’Blijf af! Dat wc-papier heb ik echt nodig!’
Vandaag lijken de klanten in het gezellige supermarktje van Appie wel
hamsters. Ze graaien en maken ruzie. Appie Boodschappie krijgt er een
punthoofd van. Opeens snapt hij wat ze écht nodig hebben. Maar dat verkoopt
hij helemaal niet in zijn winkel! Dan neemt Appie een heel bijzonder besluit.
Maar wat is er toch met die stinksokken? Een vlot geschreven leesboek met
veel humor en een prachtige boodschap: wat de wereld nodig heeft is de liefde
van het kerstkind. Een mooi kerstcadeau voor kinderen van 9-12 jaar.
€ 9,99

Kerkgeschiedenis voor iedereen
Almatine Leene-Jan van de Kamp

Kerkgeschiedenis lijkt misschien saai, maar het tegendeel is waar. Als je de
geschiedenis van de kerk kent, begrijp je je eigen leven beter. Waar komen
we vandaan? Door wie zijn we beïnvloed? De kerk ging door hoogte- en
dieptepunten heen. Als
je daarover leest, raak je
verwonderd over Gods
trouw aan zijn kerk en
Verkrijgbaar in
word je bemoedigd,
maandag
gesloten
opgescherpt of zelfs
dinsdag
email & facebook
gecorrigeerd.
€ 22,99

woensdag email & facebook

gesloten

donderdag

9u30 - 12u

14u - 18u

vrijdag

9u30 - 12u

14u - 18u

zaterdag

9u30 - 12u

14u - 17u

zondag

gesloten
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Ling-Sjoe, de Kleine vluchteling (Vervolg)
M.C. Capelle

Eerst hadden ze geen huis om in te wonen. Maar erger was het
been van Ling-sjoe. Dat ging steeds meer pijn doen. Moeder
had geen geld om naar een dokter te gaan; toen de pijn
echter nog erger werd, hadden ze eindelijk hulp ingeroepen.
Ling-sjoe was dadelijk naar een ziekenhuis gebracht - en daar
vertelde een dokter, dat de jongen maar op één manier was
te helpen: zijn been moest worden afgezet. Mét de kogel was
er vuil in de wond gekomen; de wond was verwaarloosd en
het was te laat om Ling-sjoe nog op een andere manier te
helpen.
Sinds die tijd loopt Ling-sjoe met één been. Zijn andere been
is vervangen door een houten kruk en maar heel moeizaam
kan hij zich voortbewegen. Kijk, daar komt Ling-sjoe juist aan,
want moeder heeft hem geroepen. Er glijdt een bezorgde
trek over haar gezicht als ze hem ziet komen. Haar jongen
is zo moedig met z’n ene been en die houten kruk. Maar de
bezorgde trek maakt dadelijk plaats voor een vriendelijke,
opgeruimde glimlach, als Ling-sjoe haar ziet. Ze weet wel, dat
hij het vaak moeilijk heeft. Hij kan niet met de andere jongens
spelen zoals hij graag wil. Nee, hij moet maar niets van haar
zorg merken.
Moeder bukt en maakt handig het loshangende eind van Lingsjoe’s broekspijp vast. ,,Zo is het beter dan dat wapperende
ding!” zegt ze vrolijk — maar tegelijk moet ze iets wegslikken.
Het kost haar altijd weer moeite om opgeruimd te zijn, als ze
haar arme jongen zo hulpeloos ziet. Ling-sjoe kijkt eens naar
omlaag; eigenlijk moest hy z’n moeder bedanken, maar er wil
geen woord van dank over zijn lippen komen. Die wapperende
broekspijp heeft hem genoeg gehinderd. Hij is blij, dat het, nu
verholpen is. Maar dat zegt hij niet. Ling-sjoe wil nooit praten
over, het ene been, dat hij mist. Dat wéét moeder wel.
Opeens komt Woe-chang aanlopen, de jongere broer van
Ling-sjoe. Zijn ogen stralen en opgetogen laat hij zien wat
hij heeft meegebracht: een grote vis. ,,Ik... ik mocht een
viskoopman helpen,” vertelt hij hijgend. “En toen gaf hij me
een vis. Zie je wel hoe groot hij is?” Moeder glimlacht om het
opgewonden verhaal van haar jongen. Ja, zo komen ze nu aan
de kost: zijzelf kan soms wat verdienen, en Woe-chang brengt
wat mee naar huis.
Maar Ling-sjoe glimlacht niet. “Zelfs mijn jongere broer kan
helpen om aan eten te komen,” denkt hij bitter, “al is hij nog
maar net tien jaar. Ik ben al twaalf en ik kan nooit iets mee
naar huis brengen.” Er komt een frons tussen zijn ogen. Woechang merkt het niet eens. Die is zo opgetogen-blij en wil
moeder dadelijk helpen bij het schoonmaken van de vis. Een
stukje vis zal best smaken bij de handvol rijst, die moeder al
voor ieder in de kookpot heeft.
Ling-sjoe strompelt de straat op. Hij voelt zich terneergeslagen
en ongelukkig. Wat is hij nog eigenlijk? Een stumper, een
jongen die niets kan. Zijn jongere broer brengt van tijd tot tijd
iets mee naar huis om de zorgen van moeder te verlichten.
Maar hij…
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Ja, hij is de oudste thuis, en eigenlijk moest hij de plaats van
vader innemen door voor moeder en Woe-chang te zorgen.
Maar met zijn ene been en die elendige kruk is hij meer een
kruis dan een hulp voor moeder. Ling-sjoe is echt in een
sombere bui vandaag.
Nee, dat is heus niet altijd het geval. Soms kan hij ook lachen
en vrolijk zijn; dan vergeet hij zijn kruk en zijn ene been. Maar
vandaag niet. En toch – Ling-sjoe weet het – toch zijn ze in
veel opzichten bevoorrecht boven veel andere mensen in
Hongkong. Moeder is er in geslaagd een kamertje te krijgen,
waar ze kunnen wonen. Veel mensen zijn armer dan zij…
Maar daaraan denkt Ling-sjoe niet als hij door de nauwe
straten strompelt. Nee, zijn gedachten zijn niet vrolijk;
zijn ogen staan somber. Moeder heeft hem nog achterna
geroepen om niet te ver te gaan. Straks gaan ze eten en het
lange lopen vermoeit haar jongen te veel. Ling-sjoe heeft niet
eens de moeite genomen om te antwoorden; hij bromde wat
onverstaanbaars.
“Ik kan maar het beste van huis wegblijven,” bedenkt hij. “Dan
is er voor de anderen ook meer te eten…” Hij weet zelf wel,
dat hij dat niet zal doen. En als hij niet op tijd voor het eten is,
zal moeder toch zijn portie bewaren. Ling-sjoe begrijpt best,
hoe moeilijk moeder het heeft in deze grote stad. Elke dag is
het een vraag, hoe ze aan eten zullen komen – en Ling-sjoe
weet ook, dat ze vaak het voedsel uit eigen mond spaart om
haar jongens wat meer te kunnen geven. Het is voor moeder
niet gemakkelijk. Ling-sjoe bedenkt, dat ze haast niet meer
in de kerk is geweest sinds zij in Hongkong zijn. Ze heeft ook
nauwelijks geschikte kleren om aan te trekken. En je kan toch
niet in lompen naar het huis van God gaan… Hijzelf? Lingsjoe is bijna alles weer vergeten wat hij eens op school en in
de kerk heeft geleerd. Hoe lang is het al niet geleden sinds
hij voor het laatst heeft gelezen en geschreven? En dat de
onderwijzer van school vertelde over God en over Jezus…
He, nou is hij toch echt moe geworden van het lange lopen.
Moeder had wel gelijk, toen ze hem achterna riep om niet te
ver te gaan. Hij had beter gedaan naar haar te luisteren. De
weg terug is lang, en daarom blijft Ling-sjoe even staan om
uit te rusten. Tegelijk ziet hij een groepje jongens aankomen.
Een paar jongens zijn aan het stoeien en ze letten nauwelijks
op Ling-sjoe met zijn ene been. Maar of het nu opzet is of een
ongeluk, plotseling geeft een van die jongens een duw tegen
zijn kruk. Die glijdt van onder Ling-sjoes arm op de grond.
Daar staat de jongen op zijn ene been. Hulpeloos kijkt hij om
zich heen. Hij probeert de kruk weer op te rapen, maar dat is
niet gemakkelijk. Die nare jongens ook...
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MATERIALS

MATERIALS

MATERIALS

¥ 9 craft sticks. Popsicle sticks may work, but
¥ 9 craft sticks. Popsicle sticks wider
may work,
sticksbut
are much better. They can be
wider sticks are much better.found
They can
be at amazon or at your local craft
online
found online at amazon or atstore
your (I
local
craft
found some at Michaels for around
store (I found some at Michaels
$10)for around
$10)
¥ 4-6 rubber bands
¥ 4-6 rubber bands
¥ 1 plastic spoon
¥ 1 plastic spoon

Step 4

Insert the
the 2 stick
illustration

¥ 9 craft sticks. Popsicle sticks may w
wider sticks are much better. They
INSTRUCTIONS found online at amazon or at your l
INSTRUCTIONS
Step 4
store (I found
some at Michaels for
Insert the 7 sticks banded together through
$10)
the 2 stick bundle as shown in the
Step 1
Step 1
illustration below.
¥
4-6
rubber
bands
Take 7 of the craft sticks and tie a rubber
Take 7 of the craft sticks andband
tie a rubber
tightly around one end.
band tightly around one end. ¥ 1 plastic spoon
Step 5
Step 2

Tie a rubb
the two pi
gets to the
catapult w

Tie another rubber band tightly around the
opposite end so all 7 sticks are bound
together.
Step
2
Tie another rubber band tightly around the
opposite end so all 7 sticks are bound
together.

INSTRUCTIONS

Step 5
Tie a rubber band in a cross fashion joining
the two pieces. The closer the 7 stick bundle
gets to the edge, the more leverage the
catapult will have.

Step 3
Take the remaining 2 sticks and tie a rubber
band on one of the ends. Try to tie the band
close
Step to
3 the edge of the sticks.

Step 1
Step 6

Take the remaining 2 sticks and tie a rubber
band on one of the ends. Try to tie the band
close to the edge of the sticks.

Use a few rub

Take 7 of the craft sticks andplastic
tiespoon
a
band tightly around one end.
Step 6
Use a few rubber bands and attach the
plastic spoon on the end.

Step 4
Insert the 7 sticks banded together through
the 2 stick bundle as shown in the
illustration below.
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