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Zonsondergang - Tim Heiden

 Hooglied 8:6-7b

Draag mij als een zegel op je hart,

als een zegel op je arm.

Sterk als de dood is de liefde,

beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.

De liefde is een vlammend vuur,

een laaiende vlam.

Zeeën kunnen haar niet doven,

Rivieren spoelen haar niet weg

Met wedstrijd!
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zoom-dienst • elkaar ontmoeten

Komende zoom-dienst: 20 december • 3 januari
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder 
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 890 8894 1978  •  Pasw: 295430
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Thomas Nop

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpw79YkyHqI3G-Wmzl2rOjVx

https://open.spotify.com/playlist/5rkxjdyINCfa3oAC1IWmc8

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:

Ik kan niet anders (Paul Baloche)

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

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

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

Refrein (3x)

Als ik opzie naar Uw Heiligheid
(Opw 418)

Als ik opzie naar uw heiligheid,
Mij verbaas over uw lieflijkheid,
Dan vervagen de dingen rondom mij
Door uw helder licht.

Als ik vreugde vind heel dicht bij uw hart,
Als uw liefde mijn wil heeft omvat,
Dan vervagen de dingen rondom mij
Door uw helder licht.

Heer, ik aanbid U.
U schiep mij om U te aanbidden, Heer.
Heer, ik aanbid U.
Ik leef nu om U te aanbidden, Heer.

Foto: Pixabay - Pexels.jpg
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Als een hert dat verlangt naar water
(Opw 281)

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

Fundament (Opw 785)

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

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

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

Refrein (3x)

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

Refrein (3x)

Wat mij dierbaar was (Opw 460)

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

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

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

Refrein

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

Refrein

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.

Jezus, U bent de hoogste Heer!

Refrein 2x

Jezus, U mijn vaste hoop!
Levende Heer, mijn vaste hoop!

Vaste hoop(Opw 843)

Lied van de maand:

Foto: Pixabay - Dan Fador.jpg
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2. Weekuitdaging
Geloof - Hoop - Liefde

Geloof 

Hoop

Liefde

Wedstrijd!
Breng op een zo creatief 
mogelijke manier 

Stuur een foto van je creatie naar:

Einddatum wedstrijd:

De winnaar krijgt een kerstcadeau 
namens de werkgroep!

in beeld!

weekbundel@depottenbakker.be

23 december 2020

En de HEERE zei tegen Jozua: “Gebied de priesters die de ark van de 
getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen.” Toen gebood 
Jozua de priesters: Klim op uit de Jordaan. En het gebeurde, toen 
de priesters die de ark van het verbond van de HEERE droegen, uit 
het midden van de Jordaan opgeklommen waren, en de voetzolen 
van de priesters nog maar net op het droge stonden, dat het water 
van de Jordaan op zijn plaats terugkeerde en als voorheen langs zijn 
beide oevers stroomde.

Het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan 
opgeklommen, en zij sloegen hun kamp op in Gilgal, aan de oostkant 
van Jericho. Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan genomen 
hadden, richtte Jozua op in Gilgal.

Hij zei tegen de Israëlieten: “Wanneer uw kinderen morgen aan hun 
vader vragen: Wat betekenen deze stenen? dan moet u uw kinderen 
laten weten: Op het droge stak Israël deze Jordaan over, want de 
HEERE, uw God, heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen 
opdrogen, totdat u overgestoken was, zoals de HEERE, uw God, 
met de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor onze ogen heeft doen 
opdrogen, totdat wij overgestoken waren,opdat alle volken van de 
aarde zouden weten dat de hand van de HEERE sterk is; opdat u de 
HEERE, uw God, alle dagen vreest.” (Jozua 4: 15 - 24)

Lees: Jozua 4 (HSV)

De twaalf gedenkstenen

Zoek buiten een paar mooie stenen. Stenen 
mogen voor ons symbool staan voor de hoop 
die God ons geeft. God gaf Jozua de opdracht 
om een gedenkteken te bouwen met stenen. ”...
opdat alle volken van de aarde zouden weten 
dat de hand van de HEERE sterk is opdat u de 
HEERE, uw God, alle dagen vreest.” (Jozua 4:24)  

Maak zelf een mooi bouwwerk van de stenen. Je 
kan ze eventueel schilderen. God is onze hoop, 
hij is de almachtige, de sterke, de eeuwige,...
Soms kunnen de dingen van het leven onze hoop 
“doen onderseeuwen”. Gooi maar eens een 
emmer zand over je bouwwerk met stenen. 

God blijft dezelfde! Weet dat als we God zoeken, 
hij met zijn genade en zijn Geest ons helpt om die 
hoop voor ogen te houden. Zoals water het zand 
tussen de stenen wegspoelt.

Foto: Pixabay - Alexandra_Koch.jpg
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3. Grote zondagsschool
Door: Geertrui Deseyn

Salomo - De aller wijste man
1 Koningen 1-4, 10

Toen Salomo koning werd, vierden de mensen dat 
met een groots feest. Voor hij stierf, had koning 
David tegen Salomo gezegd: ‘Je moet een sterke 
koning worden, die op God vertrouwt en Zijn 
beloften volgt. Dan zal God Zijn belofte houden dat 
mijn nakomelingen over dit land zullen regeren.’ 
Salomo was nog maar net koning of hij liet alle 
oude vijanden van zijn vader het land uitzetten. 
Hij verdeelde zijn koninkrijk in provincies. Salomo 
regeerde vele jaren over het koninkrijk Israël. 
Onder zijn leiding leefde het volk van God in 
vrede. Op een nacht verscheen God in een droom 
van Salomo. “Wat zou je van mij willen hebben?” 
vroeg God. “Ik ben nog erg jong om al over zoveel 
mensen te regeren” antwoordde Salomo. “Geeft U 
mij alstublieft de wijsheid die ik nodig heb om de 
goede beslissingen te nemen.” God was erg blij dat 
Salomo niet iets voor zichzelf had gevraagd. Daarom 
zei God: “Ik zal je meer wijsheid en verstand geven 
dan iemand ooit heeft gehad.” God hield zich aan 
Zijn en Salomo werd de aller wijste man op aarde. 
Maar Salomo vergat nooit dat hij de wijsheid van 
God kwam. Op een dag moest Salomo beslissen 
wie van de twee vrouwen de échte moeder was 
van een baby. Hij dacht na en zei toen dat de baby 
maar in tweeën moest worden gehakt. De valse 
moeder vond dat goed. Maar de echte moeder 
zei: ’Nee!’ de wijze koning wist toen meteen wie 
de echte moeder was. Dit soort verhalen over de 
wijsheid van Salomo gingen door de hele wereld. 
Ze bereikten ook het land Sheba. Toen de koningin 
van dat land over Salomo hoorde, besloot ze zelf 
te gaan zien hoe wijs Salomo wel was. Ze bedacht 
een lijst met heel moeilijke vragen en ging op weg 
naar Jeruzalem, beladen met juwelen, goud en 
specerijen. Iedereen was onder de indruk toen ze 
de stad binnenkwamen! De koningin stelde haar 
vragen aan Salomo, die op alle vragen gemakkelijk 
antwoord kon geven. “Ik kan zien dat God Zijn volk 
een wijze koning heeft gegeven, omdat Hij zoveel 
van hen houdt” zei de koningin.

Vraagjes:
1. Wat zei David tegen Salomo voor hij stierf?
2. Wat zei God tegen Salomo in zijn droom?
3. Wat was Salomo zijn antwoord op de vraag van God?
4. Van welk land kwam de koningin (die op bezoek kwam)?
5. Welke geschenken had de koningin allemaal mee?

Dag jongens en meisjes,

Stel je even voor dat de Here God aan jou zou vragen “Wat 
wens je?” Denk daar even goed over na. Wat zou je vragen? 
Eén ding maar…Neem een blaadje papier en schrijf wat je 
van de Here God zou vragen? Zou je iets voor jezelf vragen 
of net als Salomo die niet iets voor zichzelf vroeg?

Ik vind dit heel bijzonder dat hij wijsheid vraagt, betekent dit 
dan dat hij vroeg om slim te zijn? Betekent dit dan hetzelfde 
als wijsheid? Wat betekent nu wijsheid? Wijsheid betekent 
altijd de juiste keuzes maken, goed of kwaad. Salomo heeft 
heel wat van die wijsheden opgeschreven in de bijbel. Het 
boek Spreuken, ik vind dit een heel mooi boek! Je kan heel 
veel leren uit dit boek! Salomo besefte ook dat hij dit niet uit 
zichzelf kon, hij had die wijsheid gekregen!

En jij, hoe jong je ook bent, verlang jij er ook naar om die 
wijsheid te ontvangen? Vraag het maar aan de Here God 
dat je dit mag leren. Je leven zal daardoor mooi worden!

Gebed:
Here God , dank je wel dat wij zoveel mogen leren over U! 
Als we ons hart voor U openstellen dat U ons wil leren de 
goede keuzes te maken! Wil je mij daarbij helpen.
Dit zal mijn leven mooi maken, dit zal mij veel blijdschap 
geven. Ik bid ook dat veel mensen die wijsheid mogen leren 
kennen! Amen

Liedje: “Wijs en verstandig”
www.youtube.com/watch?v=ebuyw8xBPPQ

Werkje: kleurplaat in bijlage
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

Hey! We hadden vorige week weer een fijne tienersamenkomst via Zoom. 
Het was toen de laatste volle week voor de examenperiode, waar je nu 
wellicht middenin zit. Veel succes, kennis en goede moed toegewenst 
tijdens de deze intensieve periode. Wees in deze periode extra dankbaar 
voor de mogelijkheid die je hebt om te studeren en de specifieke talenten 
en gaven die jij gekregen hebt. 
Ongetwijfeld staat er in het examenrooster een leuk wetenschapsvak 
zoals wiskunde, biologie, fysica, natuurwetenschappen of fysica gepland. 
Daarom is Michael Faraday, die de grondlegger was van diverse domeinen 
binnen het elektromagnetisme en de elektrochemie, deze week de het 
onderwerp van de tienerrubriek. Je leest hieronder meer over zijn carrière 
als wetenschapper, maar ook over zijn mening over de verhouding van 
wetenschap en geloof. 

Michael Faraday, tussen God en elektriciteit

Faraday, ontdekker van het elektromagnetisme 
en uitvinder van de generator, maakt de 
weg vrij voor het gebruik van elektronica en 
draadloze toepassingen. Van Albert Einstein 
weten we dat hij grote bewondering heeft 
gehad voor Michael Faraday, een negentiende-
eeuwse wetenschapper, die ondanks zijn korte 
schoolloopbaan een van de meest invloedrijke 
wetenschappers ooit is geworden.
Faraday beschrijft als eerste het concept 
van het elektromagnetische veld en ontdekt 
inductie, de elektrolysewet en dat magnetisme 
invloed kan hebben op lichtstralen. Bijna alle 
praktische toepassingen van elektriciteit, 
waaronder de elektrische motor, zijn gebaseerd 
op zijn werk. De rubberen luchtballon en de 
dynamo zijn uitvindingen van hem, en de ‘kooi 
van Faraday’ wordt onder meer gebruikt om 
het ongewenst scannen van kredietkaarten te 
voorkomen. Faraday wordt door de fysicus 
Ernest Rutherford beschreven als de grootste 
wetenschappelijke ontdekker aller tijden.

Michael Faraday wordt 
geboren op 22 september 
1791, in een gezin met 
weinig geld. Hij is de derde 
van vier kinderen en volgt 
na de lagere school geen 
verder formeel onderwijs. 
Op veertienjarige leeftijd 
wordt hij leerjongen bij een 
boekbinder. Daar Ieest hij 
veel. Het scheikundeboek 
“Conversations on 
Chemistry” boeit hem 
zodanig dat hij besluit 
een serie lezingen van de 
chemicus Humphry Davy 
bij te wonen. Hij wordt 
later van tijd aangesteld 
als zijn assistent en zo 
begint zijn loopbaan als 
wetenschapper. 
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Faraday ontwikkelt zijn wetenschappelijke theorieën op basis van zijn geloof in 
de God van de Bijbel. In een tijd waarin anderen geen moeite hebben met 
natuurkrachten die los van elkaar lijken te staan, redeneert Faraday dat het 
feit dat God één is, erop wijst dat de verschillende natuurwetten met elkaar 
verband moeten houden. Op basis van die redenering komt hij uit op één enkele 
theorie die zowel het magnetisme als de werking van elektriciteit verklaart.

Faraday is lid van een protestantse kerkgroep 
die zich de Sandemanians noemen. Hij 
is een verantwoordelijke in deze kerk 
en preekt vaak, hoewel een bevriende 
wetenschapper zijn preken maar als saai en 
langdradig bestempelt. Faraday vindt niet dat 
wetenschap en het christelijk geloof elkaar 
tegenspreken. Het is voor hem zelfs niet nodig 
om te pogen de wetenschap en het christelijk 
geloof op elkaar af te stemmen. In een van zijn 
brieven schrijft hij: “... mijn hoop is gebaseerd 
op het geloof in Christus. lk geloof dat Gods 
schepping nooit het bovennatuurlijke zal 
tegenspreken en altijd de Schepper zal 
verheerlijken, maar ik vind het onnodig 
om natuur- en godsdienstwetenschappen 
met elkaar te vergelijken. Ik maak nooit een 
onderscheid tussen het religieuze en het 
filosofische tijdens mijn gesprekken met mijn 
medeschepselen.” 

Hoewel Faraday’s ontdekking van het elektromagnetisme een 
enorme impact heeft op onze huidige wereld, gaat zijn invloed 
nog veel verder. In zijn tijd bestaat er nog een enorme kloof 
tussen wetenschappelijke theorie en experimenten enerzijds 
en technologische veranderingen in de samenleving anderzijds. 
Door zijn werk wordt die kloof fors verkleind. Een voorbeeld 
hiervan is de generator, die een praktische toepassing vormt 
van een wetenschappelijke methode. Dankzij de generator kan 
er op grote schaal gebruik worden gemaakt van elektriciteit. 
En dat leidt dan weer tot de verspreiding van het gebruik van 
de telegraaf doorheen Europa en Noord-Amerika. In 1854 
worden de eerste telegraafkabels op de zeebodem gelegd om 
communicatie tussen werelddelen mogelijk te maken.

Faraday’s aanpak - het zoeken naar theorieën waarin observaties 
worden gebundeld in plaats van gefragmentariseerd - wordt nog 
altijd alom gebruikt.
Faraday’s geloof in de God van de Bijbel legt geen beperkingen op 
aan de wetenschappelijke vooruitgang, maar reikt wel duidelijke 
grenzen aan voor de toepassing ervan. Als Faraday door de 
Britse regering wordt gevraagd om chemische wapens te helpen 
ontwikkelen voor de Krimoorlog, weigert hij wegens ethische 
bezwaren.
Het mooiste compliment dat ooit aan Faraday is gegeven, komt 
van de humanist Aldous Huxley, de auteur van Brave New World. 
Huxley schrijft dat, als hij zou mogen kiezen welke beroemdheid 
hij zou mogen zijn, hij niet zou kiezen voor de geniale schrijver 
Shakespeare, maar voor Michael Faraday.

(Uit de wetenschapscolumn in het tijdschrift Wegwijzer (Yvan Thomas))
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Door: Jan Hostens

5. Prediking

https://www.depottenbakker.be/Prediken/joab/

Joab

Prediking is te bekijken via:

Joab was een man van de strijd, 
een legeroverste van koning David. 
Mede door zijn overwinningen had 
het land 40 jaar rust. Wat David 
betekende voor koning Saul, was 
Joab voor koning David. Een held, 
een man van de strijd, onbevreesd, 
strijdlustig en trouw aan zijn 
koning. Geen man was ijveriger 
dan hij in alles dat werkelijk strekte 
tot eer van de koning of het welzijn 
van het koninkrijk.

Maar ik wil mij vooral focussen op het positieve, en leerzame in zijn leven:

• Trouw aan zijn taak, maar Godvrezend: de volkstelling
• Zijn nederigheid: overwinning op Rabba
• Het doel niet verliezen: dood van Absalom

Misschien voor velen onbekend, maar zijn 
naam zal onrechtstreeks verbonden zijn met 
Jeruzalem. Joab was de eerste die de inval 
inzette op deze stad, die toen nog Jebus 
genoemd werd naar de toenmalige inwoners de 
Jebusieten (1 kronieken11: 4-7). Zijn moeder 
was de zuster van koning David, Jebus was dus 
een neef van de koning (1 kronieken 2: 12-16). 
Maar hij was ook een man van de strijd, ruw, 
hardvochtig en wraakzuchtig. Mede daardoor 
was zijn relatie met koning David op het einde 
van zijn leven vertroebeld (1 koningen 2: 4-6).

Foto: Pixabay - azboomer.jpg
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De volkstelling
Lees. 1 kronieken 21:1-6. 

Er waren twee grote zonden (als ik het zo mag uitdrukken) 
in het leven van koning David, nl. de dood van Uria en 
de volkstelling. We lezen al dat satan opstond tegen 
Israel… misleiding is een kenmerk van de duivel en 
moeilijk te ontmaskeren. David trapte in de val.

Op zich was het niet verboden een telling te houden, 
integendeel, tot twee maal toe geeft God zelf de 
opdracht. De eerste keer in verband met het zoengeld 
(Exodus 30:11-16), de tweede keer op het einde van de 
woestijnreis. Deze volkstelling getuigde van Gods trouw 
(Numeri 26 ) maar hier in deze passage was het motief 
van David verkeerd. Hoogmoed lag aan de basis. David 
wilde net als de omliggende koninkrijken de sterkte van 
zijn leger kennen: het aantal krijgslieden, hoe machtig 
zijn leger wel was.

Joab doorzag dit, maar David vertrouwde meer op zijn 
eigen legermacht dan op God. Daarom wilde Joab op 
gevaar van eigen leven, het bevel van de koning niet 
volledig uitvoeren. Over het geestelijk leven van Joab 
staat er niet veel geschreven, maar we kunnen wel 
afleiden dat hij wist dat het kwalijke zaak was.

Overwinning op Rabba
(2 Samuel 12: 26-31).

Joab kreeg hier de kans 
om naam te maken voor 
zichzelf, een machtig 
generaal met aanzien 
onder zijn soldaten. Maar 
hij wist dat dit slecht zou 
zijn voor David en dus 
ook voor de eenheid van 
het land. Hij koos niet 
zijn eigen eer en belang, 
integendeel, hij cijfert 
zichzelf weg ten gunste 
van zijn koning en diens 
plan. Van nederigheid 
gesproken en toch 
een groot staatsman. 
De houding van Joab 
inspireert ons om na te 
denken, onszelf in vraag 
stellen wat onze motieven 
zijn, waarom en tot welk 
doel we iets doen.

Foto: Pixabay - FoundryCo.jpg
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De dood van Absalom
(2 Samuël 18-19).

Het is een droevig verhaal, een 
groot verdriet. Een zoon die opstaat 
tegen zijn vader en niet alleen zijn 
koninkrijk wil afnemen, maar ook 
zijn leven. Dit komt niet zomaar, 
er is helaas heel wat aan vooraf 
gegaan. Absalom koesterde wrok. 
Zijn geliefde zus was verkracht door 
hun halfbroer en David was niet 
opgetreden in deze situatie. Het leven 
van zijn zus was voorgoed gebroken 
en ze trok als eenzame bij Absalom 
in. Hij vernoemde zijn eigen dochter 
naar haar, Tamar. Toen Absalom uit 
wraak zijn halfbroer vermoordde, 
werd hij door zijn vader vele jaren 
verbannen. Lees 2 Samuel:13-14. 
Als vader had David gefaald. In 1 
koningen1:6 staat het er niet voor 
niets en dat typeert misschien zijn 
houding. Zijn vader had hem zijn 
leven lang geen verwijt gemaakt 
door te vragen: waarom heb je dat 
gedaan? Een groot staatsman maar 
met een puinhoop in zijn eigen huis.

Enkele bedenkingen bij de reactie van Davids 
beslissingen om Absalom te sparen. In 2 Samuel 
18:5 vraagt David aan zijn legeroversten: 
behandel de jongen met zachtheid. Kwam 
die vraag vanuit een schuldgevoel of een 
verkeerde loyaliteit? De reactie van David is 
menselijk goed te begrijpen. David was door 
schuldgevoel overmand en ook door de zonde 
in zijn eigen leven.
David heeft de strenge genade van God nodig 
om voor het goede te kiezen en God gebruikt 
daarvoor soms andere mensen, hier in dit 
geval Joab. Joab ziet duidelijk de zwakte van 
de koning, niet in staat te kiezen en hij kiest 
wat nodig is voor Davids koningschap. Hij 
wijst ook David op zijn verantwoordelijkheid. 
Het klinkt hard maar Joab laat David niet 
rouwen om de dood van zijn zoon. Joab heeft 
zijn ogen gericht op dat grote doel. Had God 
niet gezegd tot Abraham in Genesis 15:7 ‘om 
u dit land te geven om het in bezit te nemen’. 
En nu dreigt deze belofte niet in vervulling 
te gaan. Want het leger dreigt te deserteren. 
David kon kiezen tussen zelfmedelijden of het 
doel voor ogen houden.

Besluit:

Joab is geen onbesproken man, maar 
door God gebruikt om zijn doel hier 
op aarde te verwezenlijken. Een wijze 
raadgever tot ondersteuning voor 
koning David. Een man die zichzelf 
kan wegcijferen. Een man met moed 
die durft in te gaan tegen de wil van 
de koning. Een man met Gods doel 
voor ogen en daarbij geen uitdaging 
uit de weg gaat.

Lees, leer, bid om meer een 
ingesteldheid van Joab te hebben. 

Foto: Pixabay - FoundryCo.jpg

Foto: Pixabay - silviarita.jpg
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6. Extraatjes
Kerst woordzoeker

Kerst 2020
Zoek de volgende 28 woorden: 
jezus, stal, bethlehem, wijzen, ster, augustus, oosten, jozef, herodus, herders, schapen, engelen, zwanger, stro, kribbe, inschrijven, immanuel, vrede,
koning, mirre, wierrook, goud, zingen, herberg, kamelen, geboorte, dankbaar, vredevorst

G A F Z G I G M B P H E Z S T I F B P N I O U T L

J S Z V V H N C I G J E Z L X W T X X M V O J Q H

H E M T X K V W J R K W O M K E S E C I T Q O T Y

J O Z E F V T I O L R O E T I A L W Y X T S L O F

Y Q B U V Y S C H A P E N D I X M K Z G X K U I C

I W R E S T T R J E P Y G I V J U E U N K M J L C

Q Q O S T E R Y V M R N E Y N A F K L O I M H U Y

L H T C A H O S V S O D L K R G E J F E N E W R B

Z Z M P L S L P E L K N E V J I R H C S N I X X D

Q K B A R Q S E P D O P N R V M K Y Z R N C D G R

T V G Y T E C Q H E R O D U S H X H N A H H N X O

U W V X J W I J Z E N V Y T D X I H O D H D V C Y

S F M X D J R C M F M H K X I K G C E V T H K X D

I C U J G Q Z G D X H Z N B H T Z Y V R M A P Y C

G B G X H L Z E S E A R K Q T J W F P M B N C E E

V F D E K P V O G L Q U F D H F A K L X N E K D N

D A N K B A A R V C S B I M M A N U E L P T R S W

S A W Q R O J W B Z L V A B A U G U S T U S D G S

J A H J J K O P W I E R R O O K E D Y A G O H X W

V L J M W E I R I N T A G E M V R E D E Q O M P W

U Y S K C F B I T G H T X N D W T I Q E O M U K Y

I W L G J R H Z V E R E Y Y H E L B B R K R Q D I

Y M C B P N Y U A N S B P T O P V A G B T Q C K J

W G L H T E L G L O E X I N P X T O J R E M E N E

F J Y P X D S V F K Y H U L B G G P R B G Q A W T

S C T A X H C H O V Y B W N L Q L I Q S U Q T N E

N S Q P O O Y J K E R D F X G B H W V B T V L M P

F W V I Q E H T W N D F E E R F G T U L Z Z D I B

T K M C V J Y W H E B S V Y Q F U P S E K L Y J R

N M K M K K Y P A D G X U P C F W T J X G K A Q U

 horizontale woorden

 verticale woorden

 diagonale woorden

 25 kolommen

 30 rijen

Deze website is gratis, maar de domeinnaam, hosting & ontwikkelaar niet. 
De advertenties dekken een deel van onze onkosten, verder zijn we afhankelijk van donaties. 

Wilt u ook bijdragen tot het instandhouden van deze website? Maak dan een kleine donatie aan ons over.  
Mail naar info@gratiswoordzoekers.nl voor onze bankgegevens.

De woordzoeker is gemaakt met De woordzoeker bestaat uit

Gratiswoordzoekers.nl

G d k l

augustus
bethlehem
dankbaar
engelen

geboorte

goud
herberg
herders
herodus

immanuel

inschrijven
jezus
jozef

kamelen
koning

kribbe
mirre

oosten
schapen

stal

ster
stro

vrede
wierrook

wijzen

zingen
zwanger
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Nick interviewt: Nasik

Vraag 1: Wat is je favoriete 
gedeelte van de dag en 
waarom?

’s Ochtends vroeg, want 
dan ben ik alleen met mijn 
Heer.

Vraag 2: Met welk culinair 
gerecht kan men jou het 
meest plezieren, of zouden 
we zeker eens moeten 
proeven?

Vlaams stoofvlees met 
frietjes, … En hutsepot. 
Ik raad jullie aan om 
Armeense tolma te proeven

Vraag 3: Je mag even de 
tijd terugdraaien om een 
mooi moment opnieuw te 
beleven. Wat zou dat zijn?

De wonderlijke geboorte 
van Garnik.

Vraag 4: Welk boek, lied, 
of film is van bijzondere 
betekenis voor jou?

Er is maar één boek: de 
Bijbel. Een heel mooi lied 
is: “one day at a time”, “You 
raise me up” en “Amazing 
grace”. 

Vraag 5: Je mag een half 
uur in gesprek met een 
bijzondere persoon naar 
keuze. Wie zou dat zijn, en 
wat zou je vragen?

Dat zou Paulus zijn, om 
gewoon een dialoog mee te 
voeren.

Vraag 6: Heb je een 
speciaal talent dat wij niet 
kennen van jou?

Ik kook graag!

Vraag 7: Is er nog iets wat 
je kwijt wil aan de lezers?

‘Ik bid dat Christus meer 
en meer in u mag wonen, 
naarmate u Hem meer 
gaat vertrouwen. Dat u 
geworteld zult zijn in Gods 
liefde en daarop uw leven 
zult bouwen. Dan zult u, 
samen met alle gelovigen, 
zien hoe breed, lang, 
hoog en diep de liefde van 
Christus is.’ (Efeziërs)

Recept: tolma
Ingrediënten:
• 1 kg gemengd gehakt
• 100 gr rijst
• 2 uien
• 2 paprika’s
• 2 vleestomaten
• 50 gr boter
• 1 blokje bouillon (magere  

kippenbouillon)
• 1 bosje bladpeterselie
• 1 potje tomatenpuree
• Bladeren van 1 spitskool
• Kruiden (naar keuze: zout,  

peper, paprikapoeder,…)

Bereiding:
1. Doe het gehakt in een kom. Hak een van de uien 

en peterselie fijn en voeg toe aan het gehakt. 
Kneed dit met de handen goed samen, of mix 
met een blender. Voeg wat water toe om de 
massa goed smeuïg te maken en kruid volgens 
eigen smaak met de kruiden.

2. Voeg de rijst toe bij de massa. Kneed opnieuw 
tot een egale massa.

3. Hol de tomaten en paprika’s uit. Houd het vlees 
van tomaten bij in een apart kommetje.

4. Was de druiven- of koolbladen goed en week ze 
in de microgolf. Dit doe je omdat de bladeren 
dan gemakkelijker rollen en ze straks in de pan 
dan minder lang nodig hebben om gaar te 
worden.

5. Vul de bladeren met het gehaktmengsel en rol 
dit op tot een sigaarvorm. 

6. Vul de tomaten en paprika’s eveneens met 
gehaktmengsel.

7. Neem een grote kookpot. Smelt de boter, voeg 
de tomatenpuree en de rest van de ui (in ringen) 
toe en laat opkoken. Voeg wat water en wat 
bouillon toe en laat verder koken tot je een 
sausje hebt

8. Plaats de gevulde rolletjes in de pot. Eventueel 
maak je meerdere laagjes. Schep tussendoor 
wat saus tussen de laagjes. Bovenaan plaats je 
de gevulde tomaat en paprika. Vul aan met wat 
water. Doe het deksel op de pot en laat op een 
zacht vuurtje koken tot alles gaar is. 

Eventueel kan je als extra sausje wat yoghurt 
mengen met gestampte knoflook en wat zout. 
Smakelijk!

PS: de stappen kan je ook nog eens nakijken via deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=bCLXmCEzMgw&feature=youtu.be
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Boekentips:
Zo zou het niet moeten zijn
Lysa Terkeurst

Lysa Terkeurst heeft ontdekt dat tegenslagen in ons leven soms juist de weg 
vrijmaken voor een bijzondere ontmoeting met God. Ze heeft een praktisch 
en makkelijk leesbaar boek geschreven in een periode dat ze zelf met een 
aantal heftige gebeurtenissen geconfronteerd werd: haar echtscheiding en 
een ernstige ziekte. Dwars door alle teleurstellingen heen probeert ze vast 
te houden aan Gods waarheid. Ze stelt zich kwetsbaar op, maar toont ook 
lef en schrijft met een flinke dosis humor.

€ 21,95

Zijn als Christus
Arthur Alderliesten

Hoe gaan we als christen met onze naaste om? Doordeweeks, in ons werk 
en op andere plaatsen? Het is soms een worsteling. Niet zelden is het een 

zoektocht naar de oriëntatie die God ons wijst. Niettemin geeft God in Zijn 
Woord verrassend veel richtinggevende antwoorden op deze vraag. Ook waar 

het gaat om de zorg voor onze naaste. Zowel rond het levensbegin, levenseinde 
als de levenswandel tussen de randen van het leven. In 52 overdenkingen 

gaat de auteur in op de drie kernelementen van de christelijke levenswandel: 
geestelijke eigenschappen, karakter, en denken en handelen.

€ 9,95

Verkrijgbaar in 
maandag gesloten

dinsdag email & facebook
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)

,,Laat ik je even helpen,” zegt opeens een stem naast hem. 
Het is een meneer, die ook bij de jongens hoort. ,,Jammer dat 
die jongelui zo onvoorzichtig waren. Maar het was echt niet 
hun bedoeling om je te plagen, dat heb ik wel gezien. ’t Was 
een ongeluk. Heb je je pijn gedaan?” “Nee...,” antwoordt 
Ling-sjoe kort. Hij zegt nooit veel als iemand spreekt over zijn 
ongeluk. Net, of hij daar niet aan herinnerd wil worden. “Nu 
mijn jongens je bijna omver liepen, moet je eigenlijk maar 
met me meegaan,”’ zegt de man vriendelijk. ,,We gaan straks 
eten en er is voor jou ook wel wat.” Misschien ziet hij, dat die 
jongen best een goed maal kan gebruiken.

Ling-sjoe is wat overrompeld door het vriendelijke aanbod. 
Hij zal niet graag zomaar met een vreemde man meegaan. 
Maar deze meneer geeft hem vertrouwen — en het gebeurt 
ook niet iedere dag, dat iemand hem uitnodigt om te komen 
eten! 

Ling-sjoe heeft zijn besluit al genomen. Moeder zal vast op 
wachten. Maar als hij meegaat hoeft hij thuis niet te eten 
en dan kan moeder zijn portie nemen. Dat heeft ze werkelijk 
wel verdiend. Daarom loopt Ling-sjoe toch maar met de 
onbekende man mee. Ze behoeven gelukkig niet ver te 
lopen. De man, die hem heeft uitgenodigd, slaat een smal 
zijpad in en dan zijn ze bij een huis, waar ook de jongens zijn, 
die Ling-sjoe al eerder zag.

Dit is Ling-sjoe,” hoort hij zich voorstellen. „Hij komt bij ons 
eten. - Ga maar gauw zitten, want we gaan dadelijk beginnen” 
Alle jongens kijken naar hem. In een flits ziet Ling-sjoe hun 
ogen naar zijn houten kruk gaan, en in sommige ogen leest 
hij medelijden. Maar dát is het laatste wat Ling-sjoe kan 
verdragen — medelijden: Hij klemt zijn lippen stijf opeen en 
in zijn ogen komt een harde uitdrukking.

Een paar van de grootste jongens beginnen met het uitdelen 
van het eten: gekookte rijst, gewikkeld in groene bladeren, 
met voor ieder een smakelijk visje als toespijs. Ling-sjoe 
smult ervan. Wat is het lang geleden dat hij zoveel en zulk 
smakelijk eten kreeg! Hij merkt nauwelijks dat een grote 
jongen naast hem is komen zitten; die is wel een hoofd groter 
dan Ling-sjoe zelf. „Ik heet Won-li,” zegt hij. „Ik ben blij, dat je 
bij ons komt eten. Ik was het, die je bijna omver liep, maar t 
was echt per ongeluk.”

Ling-sjoe knikt maar eens en gunt zich niet eens de tijd om 
te antwoorden, zo druk heeft hij het met zijn heerlijk maal. 
Natuurlijk was het geen opzet dat de ander zijn kruk omver 
duwde, dat gelooft hij graag. De jongen vertelt hem ook, dat 
ze hier niet wonen, maar dat ze allemaal op dezelfde school 
zijn. En dat ze samen een reisje maken. Juist als Ling-sjoe klaar 
is met eten komt er iemand op hem af, die hij nog niet eerder 
heeft gezien. Het is geen Chinees, maar een man uit het 
verre Amerika. Ling-sjoe weet nog niet, dat deze Amerikaan 
de leider is van het groepje jongens. Maar hij merkt, dat de 
vreemdeling hem met aandacht opneemt. Ook vraagt hij iets 
aan de man, die Ling-sjoe hier heeft gebracht. Er wordt even 
gesproken, en dan komt de Amerikaan op Ling-sjoe af.

Even is Ling-sjoe bang dat hij misschien zal worden 
weggejaagd; hij hoort hier ook niet thuis... Maar dat is het 
niet. Opeens hoort hij de vreemdeling iets vragen en tegelijk 
veert Ling-sjoe overeind. Verbaasd kijkt hij de man aan. Het 
is een vreemdeling, een Amerikaan, maar hij spreekt het 
Chinees zoals ze dat thuis doen, hetzelfde dialect. De taal van 
de landstreek, waar ze vroeger woonden, voordat ze naar 
Hongkong vluchten.

“Zeg me eens, jongen, hoe heet je?” hoort hij vragen. En 
de ogen van Ling-sjoe lichten op. “Mijn naam is Ling-sjoe…” 
antwoordt hij bedeesd.

En dan, Ling-sjoe vergeet het nooit, dan begint plotseling de 
man tegenover hem te lachten. Zijn ogen stralen. “Ling-sjoe!” 
herhaalt hij de naam. “Ling-sjoe, dan kan het niet anders of je 
bent de zoon van mijn oude vriend Woeng-la!” Verwonderd 
kijk de jongen hem aan. Die man noemt de naam van zijn 
vader. Maar dat is… dat kan toch niet? Wie kent in Hongkong 
zijn vader?

Het raadsel is spoedig opgelost. ’t Is een vreemd, een 
wonderlijk verhaal dat Ling-sjoe krijgt te horen. Voor hem 
staat meneer Johnson, die eens zendeling was in Ling-sjoes 
oude dorp! “Ik heb je vader goed gekend!” zegt hij. “En toen 
ik jou zag, moest ik dadelijk aan hem denken. Je lijkt op je 
vader.” Ling-sjoe voelt zich warm worden van blijdschap. Dat 
is aardig van die meneer. Want hij wil zo graag op z’n vader 
lijken.

Er wordt nog veel gepraat. Zendeling Johnsons informeert 
naar Ling-sjoes moeder, hij wil weten waar ze wonen, en of 
ze nog wel ooit iets van vader hebben gehoord. Op die vraag 
moet Ling-sjoe ontkennend antwoorden. Nooit…

Zendeling Johnsons wordt er stil van. Hij weet het: zoveel 
christenen in China hebben het heel moeilijk. En de vader 
van Ling-sjoe – wat ijverde hij steeds voor zijn Heiland. Geen 
moeite was hem ooit teveel om aan andere mensen van de 
Here Jezus te vertellen. Dat deed hij, toen de zendelingen 
nog in China konden werken. Dat deed hij ook nadat ze een 
voor een het land moesten verlaten.

“Ga jij naar school, Ling-sjoe?” vraagt meneer Johnson 
opeens. Weer schudt Ling-sjoe zijn hoofd. Vroeger wel, maar 
niet sinds ze in Hongkong zijn. Hij heeft niet eens geschikte 
kleren. En op welke school zullen ze hem willen hebben – een 
jongen met één been? “Ik … eh … ik heb maar één been,” 
zegt hij zacht.

Maar nu begint zendeling Johnson te lachen. “Haha, je moet 
toch niet lezen en schrijven met je been? Ik heb wel van een 
soldaat gehoord die in de oorlog zij bijde armen verloren 
had; die leerde schrijven met zijn tenen. En jij hebt toch een 
paar stevige handen!” Ling-sjoe moet er zelf ook om lachen. 
Hij is zijn sombere bui weer helemaal vergeten. 

Volgende week het vervolg...

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

Mail ons:

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

weekbundel@depottenbakker.be

Werkje grote 
zondagsschool
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Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen
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