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zoom-dienst • elkaar ontmoeten

Komende zoom-dienst: 3 januari • ...
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 874 0357 5999 • Pasw: 526436
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Wedstrijd!
Breng op een zo creatief
mogelijke manier

Geloof
Hoop
Liefdein beeld!
Stuur een foto van je creatie naar:
weekbundel@depottenbakker.be

Einddatum wedstrijd:
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Mededeling • Kerstvakantie
De werkgroep van het
magazine neemt een
weekje verlof. Editie 23, ter
vervanging van zondag 3
januari, zal uitkomen in week
01 van 2021.
Tot volgend jaar!

Videodienst

Foto: Pixabay - FotoRieth.jpg

Op 27 december zal er een
videodienst worden gemaakt die
op de website te bekijken zal
zijn.
Vanaf 27 december kan je deze
link gebruiken om de dienst te
bekijken:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/eindejaarsdienst/
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Holly Delameillieure

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpxHmgHZg9ayUrn88melPY76

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/39MIkEI1mxhz50KBvmpqDc

O come, o come, Emmanuel
(for KING & COUNTRY)
O come, O come, Emmanuel
And ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear
Refrein:
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel
O come, Thou Dayspring, come and cheer
Our spirits by Thine advent here
Disperse the gloomy clouds of night
And death’s dark shadows put to flight
Refrein (2x)
O come, Thou Key of David, come
And open wide Thy Heavenly home
Make safe the way that leads on high
And close the path to misery
Refrein (2x)
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Vertaling:
O kom, o kom, Immanuël
verlos uw volk, Israël,
Dat treurt hier in eenzame ballingschap
Tot de Zoon van God verschijnt
Refrein:
Wees blij, wees blij, Immanuel
is nabij, o Israël!
Kom, Jezus, kom en breng vreugde
Door uw komst.
Drijf de sombere wolken van de nacht uiteen
En de donkere schaduwen van de dood zijn aan de
vlucht
Refrein (2x)
Kom, nakomeling van David, kom
En open uw hemelse huis
high Maak veilig de weg die leidt naar God
en sluit het pad naar ellende
Refrein (2x)

Lied van de maand:
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.
Jezus, U bent de hoogste Heer!
Refrein 2x
Jezus, U mijn vaste hoop!
Levende Heer, mijn vaste hoop!

Foto: Pixabay - Dan Fador.jpg

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt (Opw 534)
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
de Zoon van God
zal Koning zijn.

Jezus, zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.

Jezus, Hij offerde zichzelf;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

Jezus, beeld van Gods heiligheid;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

Refrein:
En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt.
Hij zal koning zijn.
Hij zal heerser zijn
en regeren met macht
en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Refrein (2x)
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Foto: Sterrensporen - Marc Messely.jpg
Alle eer aan God (Sela)
Jezus is het woord van God,
waarheid die de eeuwen overspant.
Wat de mens ook onderneemt,
onze God houdt alles in de hand.
Fundament voor een wereld in nood,
zekerheid in leven en dood.
Vaste grond voor wie hoopt en vertrouwt.
De hoeksteen, waar de kerk op wordt gebouwd.
Refrein:
Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar.
Kom, zing voor God, verbonden met elkaar.
De kerk viert feest, is blij, want zij gelooft:
God heeft zijn Woord gegeven;
Hij doet wat Hij belooft.
Over alle grenzen heen
vormt Hij de gemeente tot zijn bruid.
Wachtend op het bruiloftsfeest,
kijken wij voortdurend naar hem uit.
Als Hij komt buigen wij voor hem neer,
zien wij onze koning en Heer.
Naar zijn plan zijn wij heilig en rein,
om eeuwig met hem samen te zijn.
Refrein (3x)
Hij doet wat Hij belooft. (…)
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Jubel het uit (Opw 525)
Jubel het uit, de Heer is hier,
Ontvang het koningskind.
Als redder van de aarde,
Geeft hij het leven waardig;
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel en aarde, zingt
Dus hemel dus hemel en aarde, zingt
Jubel het uit de Heer regeert,
Wees blij verhef je stem.
Zing als de schepping juicht,
Aanbiddend voor hem buigt;
Een vreugdelied voor hem,
Een vreugdelied voor hem,
Een vreugde een vreugdelied voor hem.
Zijn koningschap zal eeuwig zijn,
Rechtvaardig en vol kracht.
Laat ieder volk op aarde,
Zijn heerlijkheid ervaren;
De liefde die hij bracht,
De liefde die hij bracht,
De liefde de liefde die hij bracht.
Een vreugdelied voor hem,
Een vreugdelied voor hem,
Een vreugde een vreugdelied voor hem.

2. Weekuitdaging
Raamvisite
Het is de tijd van kerstbomen, kerstkransen, kerstkaarsen, kerstmuziek, kerst
maaltijden en kerstkaartjes,... Normaalgesproken is kerst ook een tijd van
ontmoeten. Maar dat ligt dit jaar helaas wat moeilijker. Kerstkaartjes geven en
ontvangen wordt daardoor extra bijzonder. Je laat zien dat je aan iemand denkt.
We mogen dan niet bij elkaar op bezoek, maar je kan nog altijd op raamvisite.
Welke kerstkaartjes kan je persoonlijk gaan afgeven? Wie kan jij op deze manier
bemoedigen deze kerstperiode?

1 Petrus 4:7-13
En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en
nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor
elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen
dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als
goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als
iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God
spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht
die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door
Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot
in alle eeuwigheid. Amen.
Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot
uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds
overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap
hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de
openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.

Foto: Pixabay - Free-Photos.jpg
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3. Kleine zondagsschool
Samengesteld door: Holly Delameillieure

Zacharias zingtLucas
over
het hemelse licht
1:67-79
Bekijk met je kind(eren) de plaat bij dit verhaal (in bijlage). Vraag de kinderen om goed te
kijken en te vertellen wat ze zien.

Vertel het verhaal:
‘Zacharias, een oude priester, heeft het liedje
gemaakt, toen zijn vrouw een baby kreeg.
Jezus was toen nog niet eens geboren.
Zacharias is al een oude man. Hij ziet eruit
als een opa. Maar toch heeft zijn vrouw net
een kindje gekregen. Acht dagen geleden.
Een jongetje. Dat is heel bijzonder. Want
Zacharias en zijn vrouw Elisabet zijn al heel
lang getrouwd, maar ze hadden nooit eerder
kinderen gekregen. Het is een groot wonder
dat deze baby is geboren nu ze al zo oud
zijn. Zacharias is een priester. Bijna een jaar
geleden was hij in de tempel aan het werk.
Helemaal alleen. Maar ineens stond er nog
iemand in de tempel. Vlak bij hem. Het was
een engel. ‘Niet bang zijn, Zacharias,’ zei de
engel. ‘Ik heb goed nieuws voor je. God gaat
ervoor zorgen dat jij en je vrouw een baby
krijgen. Een jongetje. Johannes moet je hem
noemen: God is vol liefde, betekent dat. De
kleine Johannes zal jullie heel blij en gelukkig
maken. En God heeft een speciale taak voor
hem: als hij groot is zal Johannes de mensen
vertellen over God. Hij zal ze uitleggen hoe
ze moeten leven. Hij zal ervoor zorgen dat
de mensen in Israël straks klaar zijn voor de
nieuwe koning: de redder die God beloofd

heeft – degene die ervoor zal zorgen dat
het weer licht wordt in Israël.’ En nu is de
baby dus eindelijk geboren. Het is feest.
Alle buren en familieleden van Zacharias
en Elisabet zijn gekomen. Vandaag krijgt
het jongetje zijn naam. ‘Jullie noemen hem
zeker Zacharias?’ vragen de buren. ‘Net zoals
zijn vader heet?’ ‘Nee,’ zegt Elisabet. ‘We
noemen hem Johannes.’ Zacharias knikt, en
hij schrijft de naam op een schrijfbordje, en
dat houdt hij omhoog zodat iedereen het kan
zien. ‘Johannes.’ En ineens voelt Zacharias
zich zo blij! Het lijkt wel of de zon binnenin
hem schijnt, zo blij is hij. Hij voelt dat God
dicht bij hem is. Hij loopt naar Elisabet toe.
Hij neemt het kleine jongetje van haar over,
en wiegt hem in zijn armen. En hij zingt
een lied voor hem, dat alle mensen mogen
horen: ‘Kleine jongen, pas geboren, later als
je groot bent, dan zul je iedereen vertellen
van Gods grote mooie plan. Omdat God
de mensen liefheeft, heeft Hij zoiets moois
bedacht: Hij laat zonnestralen schijnen in
het donker van de nacht. Dood en angst
gaan dan verdwijnen, niemand is verdrietig
meer, God vergeeft je al je fouten, maak je
klaar, straks komt de Heer!’’

Om over te praten:
•
•
•

Hoe heet het kind van Zacharias en Elisabet? Weet je wat die naam betekent?
Zacharias is zó blij, dat hij gaat zingen! Hij zingt over ‘licht uit de hemel’. Weet jij wat met
dat licht wordt bedoeld?
Als jij heel blij bent, ga je dan ook zingen? Zing je dan ook liedjes over God? Welke?
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Om te zingen:
•

Adventslied: https://www.youtube.com/watch?v=Y0sc-qRjbFY

Om te doen: Glas-in-lood kerststal
Wat heb je nodig?
• Een blad gekleurde zijdepapier of cellofaan (A4)
• Kerststal sjabloon (in bijlage)
• Zwarte stift of verf
• Potlood
• Schaar
• lijm
Aan de slag:
• Knip de kerststal uit
• Kleur/schilder de voorkant van de kerststal zwart
• Trek een lijn langs de buitenrand van de kerststal op het zijdepapier/cellofaan. Knip het
vervolgens uit.
• Plak het uitgeknipte zijdepapier/cellofaan aan de achterkant van de kersstal.
• Hang de afgwerkte kerststal aan een raam.
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4. Grote zondagsschool
Samengesteld door: Nancy Depuydt

Dag jongens en meisjes,
Hoe gaat het met jullie?
Sommigen van jullie hebben de eerste toetsjes achter de rug en kregen een rapport! Dat was vast een
beetje spannend? Nu is het vakantie en tijd voor ontspanning.
En… nog enkele nachtjes slapen en dan is het zo ver. Dan vieren we Kerstmis. Op 25 december
herdenken we de geboorte van koning Jezus. Onze Redder, het Licht van de Wereld.
Vaak vieren we dit samen met onze familie, delen we cadeautjes uit en gaan we lekker eten. Dit jaar
zal dit anders zijn. Door het vervelende coronavirus mogen we niet samen met onze families vieren.
Maar dat wil niet zeggen dat we geen feest kunnen maken van Kerst!
Ik zocht wat leuke filmpjes en liedjes uit zodat jullie op deze manier naar het kerstverhaal kunnen
luisteren en samen kunnen zingen en knutselen!
Filmpjes
• Kerstverhaal als toneeltje (Nederlands):
https://schooltv.nl/video/embedded/het-kerstverhaal-de-geboorte-van-jezus/
• Verhaal ( tekenfilm Engels met Nederlandse ondertitels):
https://youtu.be/X2LVX5M80Og
Liedjes
• Jezus is geboren: https://youtu.be/WgcnHQhJWu8
• Liedje van de herders: https://youtu.be/hL2tu147oS4
• Cadeautjes, mooie versieringen en lekker eten zijn fijn maar het
gaat natuurlijk om de Here Jezus! https://youtu.be/glTt4wxWxbU
• Vrolijk kerstfeest iedereen: https://youtu.be/Efov2bkMLPs
UITDAGING
Samen knutselen met mama of papa
Ik heb ook een opdrachtje/uitdaging voor jullie.
Ik wil graag dat jullie toch iets doen met het mooiste,
belangrijkste, grootste geschenk die ons geschonken is
door God en dat is de Here Jezus.
Jullie knutselen een geschenkje en als je het opent
zie je de kribbe met daarin het kindje Jezus dat aan
ons geschonken is tot redding. Dit kan je misschien
aan iemand geven die de Here nog niet (goed) kent.
Door corona mogen we natuurlijk niet op bezoek
maar misschien past het zelfs wel in de brievenbus of
kunnen jullie gewoon even aanbellen en afgeven?
Het cadeautje ziet er zo uit. (zie bijlage met alle
vormen)
Bekijk dit filmpje voor de werkwijze:
https://youtu.be/QM2Qwh76t98
(Jonge kinderen zullen een handje hulp nodig hebben)
Zo, ik hoop dat jullie er heel veel plezier aan beleven!
Groetjes, Nancy

• 10 •

5. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch

De laatste keer van het jaar
komen we samen via Zoom, op
dinsdag 29 december om 19.30u.
Exacte info en
link volgt op de
WhatsApp-groep!

Foto: Pixabay - Peggy Choucair.jpg
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6.Prediking
Samengesteld door: David Delameillieure

Te beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/kerst-boodschap/

Kerstboodschap
1. Inleiding
Ken je het kerstlied: ‘O kom, o kom
Emmanuel’? Misschien ken je het lied?
Het is niet echt een typisch kerstlied;
het heeft geen vrolijk melodie en de
woorden, de inhoud is nogal somber.
Bijvoorbeeld, de eerste strofe:
‘Verlos gevangen Israël, die rouwt
in eenzaam ballingschap’
Toen ik het lied vorige week hoorde,
beschreef het perfect hoe ik me voel
t.o.v. kerst dit jaar. Het zijn gemengde
gevoelens.

Foto: Pixabay - Andreas Böhm.jpg
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Aan de ene kant is er de gezellige sfeer,
het lekkere eten, geschenken ontvangen
en geven.
Maar andere kant is het geen gewone
kerst omdat we niet mogen samenkomen
met familie en vrienden. Misschien voor
sommige de eerste keer kerst vieren
zonder een geliefde, omdat die gestorven
is; of mensen die een job verloren
hebben; jongeren die momenteel weinig
uitzicht hebben;...

2. We hebben nog steeds een redder nodig
Maar misschien is dit lied meer trouw
aan de harde realiteit van het leven dan
de andere kerstliederen. Voor uitbraak
van Covid 19 waren wij in het Westen
(algemeen) vergeten wat het is om te
lijden.
Onlangs vertelde iemand: als je heel de
geschiedenis van de mensheid herleidt
tot 24u dan zouden 19 op 20 mensen
voor meer dan 23u in extreme armoede
hebben geleefd. Extreme armoede is
altijd de norm geweest voor de grote
meerderheid. Leven is, voor hen, een
dagelijkse uitdaging om te overleven.
Onze materiele en lichamelijke welvaart
is uitzondering, niet de norm. Wij vinden
het dus heel moeilijk om ons in te beelden
hoe het leven was voor mensen zoals
Maria en Jozef vanuit geboorteverhaal
van Jezus. Voor hen was het niet alleen
armoede, maar ook de angst van het
leven onder de Romeinse overheersing.

Voor mensen toen was er geen twijfel
dat de wereld gebroken was. Bekende
cliché: ‘life’s not fair’ – daar was er geen
twijfel over. Opnieuw, het is uitzonderlijk
in geschiedenis dat mensen recht hebben
op gelijke kansen, op gezondheidszorg,
op onderwijs. Wij beschouwen deze
dingen als vanzelfsprekend. Wij waren
blind geworden voor harde realiteit van
het leven.
Ik hoop dat Covid 19 ons de ogen
geopend heeft voor de gebrokenheid en
kwetsbaarheid van ons bestaan. Dat we
niet alles onder controle hebben. Dat we
niet alles kunnen oplossen. Ik hoop ook
dat onze ogen opnieuw opengaan voor
onze nood voor God. Dat wij verlangen,
net zoals Maria deed, dat God zal
ingrijpen, dat Hij zal komen om recht te
doen en om de gebrokene te troosten en
herstellen.

Dus, wanneer God in Zijn woord belooft
dat Hij Israël zal verlossen, dan wordt
dit een urgent en reëel verlangen. Een
beetje zoals wij momenteel verlangen
naar een vaccin.
En wanneer een engel verschijnt aan
Maria dat de tijd aangekomen is, dat God
nu zal ingrijpen om Zijn volk te redden…
je kan je voorstellen wat een opluchting
dit zou geweest zijn. Eindelijk, hun leven
zal verbeteren.

Foto: Pixabay - Pexels.jpg
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3. Vieren met klaagliederen
Ik denk dat dit de grote boodschap
van Kerst is: namelijk, dat God
mens geworden is om de mens
te verlossen van haar zonde en
gebrokenheid.
En, is dit niet steeds hetzelfde
antwoord telkens wanneer wij het
lijden tegenkomen: ‘wacht op de
Heer en Zijn verlossing’? Hij zal
komen om alles recht te zetten?!
Dus, we leven in een soort
spanningsveld: God heeft de
gebeden van Israël verhoord,
Hij is zelf neergedaald om hen te
verlossen. Maar we wachten nog
steeds op die volledige verlossing,
op dat moment in tijd wanneer
alles hersteld wordt… wanneer er
geen lijden meer is.
En zo kom ik terug naar het
kerstlied: ‘o kom o kom Emmanuel’
- net zoals de Joden verlangden
naar Gods verlossing mogen
wij ook nog steeds verlangen
naar Gods verlossing.
Wij vieren kerst, de komst van de
Jezus, onze redder, maar tussen
ons vreugde is er ook ruimte voor
verdriet - niet voor onszelf (want
ons hoop is verzekerd) maar
voor een wereld die nog steeds
gebroken is, gebukt onder vloek
van de zonde, die wacht op haar
herstel.
Hierin zit het groot verschil met tijd
voor kerst: als christenen hebben
wij nu een hoop, ons toekomst
is verzekerd, wij weten welke
toekomst ons te wachten staat in
vernieuwde schepping. En dus juist
dat wij samen met de schepping
zuchten en verlangen naar dat
herstel. De situatie is niet hopeloos,
integendeel: Gods koninkrijk komt.
En we bidden en werken samen
met God om dat doel te realiseren.

Foto: Pixabay - pieonane.jpg
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4. Delen in de pijn van de wereld
Deze kerst zal anders zijn voor
ons allemaal. Misschien is dat
goed. Want dat herinnert ons
dat we nog steeds leven in een
gebroken wereld die zucht in
afwachting naar haar herstel,
naar die tweede komst van Jezus.
Dus laten we deze kerst niet
alleen vieren dat wij nu hoop
hebben omwille van komst
van Jezus, maar laten we
tegelijkertijd ook meeleven met
de pijn en verdriet van anderen,
van een gebroken wereld die
wacht op haar verlossing.

Na zijn dood is Jezus teruggegaan naar Zijn Vader
in de hemel, en het is nu aan ons om Zijn werk
hier op aarde verder te zetten door de kracht
van Zijn Geest. Net zoals Jezus deelde in de
gebrokenheid van de wereld toen hij mens werd
zo mogen wij als Zijn vertegenwoordigers ook
delen in de gebrokenheid van de mensen rondom
ons: wij mogen samen met hen doorheen harde
tijden wandelen, wij mogen bidden voor hen, wij
mogen de voeten en handen van Jezus zijn voor
hen.
Iedereen heeft het moeilijk momenteel. Dus,
kijk rondom jou: wie lijdt er? Wie verlangt naar
verlossing? Voor wie kan jij iets betekenen? Bid
dat God jouw ogen opent en leidt.

5. Conclusie
Paulus eindigt zijn brief aan
christenen in Korinthe met
woorden:
‘maranatha’
wat
betekent: Kom, O Heer. Dezelfde
woorden als in het kerstlied.
Dus, wanneer je straks kerst zal
vieren: tussen de vreugde en
blijdschap, laat ruimte voor de
pijn en verdriet van de gebroken
wereld rondom jou. En laat het
jou aansporen tot gebed voor
deze wereld. Deel in haar pijn
zodat door jouw gebed God haar
kan redden.
Foto: Pixabay - Pexels .jpg
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7. Extraatjes
Ken je kerstliedjes,...

Raadsels
1. Kippen wegen
Deze drie kerstkippen staan op het
menu! Weet jij hoeveel de drie kippen
samen wegen?
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2. Parkeren
Papa staat geparkeerd bij het winkelcentrum
om cadeautjes te kopen voor oudjaar.
Op welk nummer staat hij geparkeerd?
3. Pakjes onder de kerstboom
Bepaal de waarde van het
cadeautje, de bellen en de boom
en reken zo deze bewerking uit!

4. Touwtjetrekken
Net voor oudjaar willen enkele dieren nog tonen wie het sterkst is…
4 ossen zijn even sterk als 5 paarden.

Een olifant is even sterk als een os en twee paarden.
Wie zal nu de onderstaande trekwedstrijd winnen?

5. En bakken maar!
4 bakkers maken in 4 uur samen 4 reuzennieuwjaarstaarten.
Hoeveel taarten maken 8 bakkers in 8 uur samen?
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Boekentips:
Engel En Het Kind
Willeke Brouwer

Het is de tijd van de Romeinse overheersing. De joden hebben het zwaar. Het leven is gevaarlijk
en donker. Onder elkaar spreken de joden over een Kind dat hen zal redden. Er bestaan
voorspellingen over dat Kind. Onbegrijpelijke voorspellingen. Er zijn geleerden die de teksten
kennen, maar die het niet met elkaar eens zijn. Er gebeuren vreemde dingen. Een engel bezoekt
de aarde en heeft een boodschap. Twee vrouwen raken onverwacht zwanger. Een man krijgt
twee dromen die zijn leven veranderen. Is dit de tijd van het Kind? Willeke Brouwer: ‘In de Bijbel
staan prachtige, spannende en meeslepende verhalen over moedige mensen, koningen, strijders,
en hun levens vol gevaren, redding, intriges, liefdes, ruzies, hoop en vertrouwen. In kinderbijbels
worden die verhalen wat afgezwakt verteld, zodat kinderen het niet al te spannend vinden. De
boodschap is vaak het belangrijkst: als je God volgt komt alles goed. Wat als je wel de spanning,
de strijd en de twijfels laat zien? En de hitte van de woestijn? De koude nachten in de tenten?
Hoe wist Abraham dat God tot hem sprak? Wat doe je als er een engel voor je neus staat?
Welke route liepen Jozef en Maria naar Betlehem? Hoe gevaarlijk was het als je zei dat je Jezus volgde? Met die vragen in mijn
achterhoofd ben ik gaan schrijven en tekenen, uit diep respect voor de Bijbel. Het werd een boeiende tocht. Ik nodig je uit om mee
te gaan.’
€ 15,00

Sterven

Tim Keller
Vroeger was sterven voor iedereen dichtbij. Van jongs af aan kreeg je er mee te maken. Onze
huidige cultuur doet zijn best om de dood zoveel mogelijk te ontkennen. Een van de redenen
is, paradoxaal genoeg, dat door de grote zegen van moderne medicijnen de dood voor
ons lang verborgen blijft. Tim Keller laat zien hoe we met het sterven kunnen omgaan met
behulp van het geloof van de Bijbel. Met wijsheid en betrokkenheid toont hij vandaaruit een
alternatief voor zowel wanhoop als ontkenning. ‘Sterven’ is een waardevol cadeauboekje dat
de betekenis van de dood laat zien binnen Gods visie op het leven. “In deze serie boekjes
willen we lezers die grote levensveranderingen doormaken helpen om na te denken over
wat een écht veranderd leven is. Ons doel is om lezers de christelijke fundamenten te geven
voor de meest belangrijke en ingrijpende momenten van het leven.” Tim Keller
€ 12,50

Brandstof voor de geest
Bear Grylls

In dit boek deelt Bear Grylls
voor het eerst de verhalen
over zijn meeste gedurfde
expedities. Van verhalen over zijn
parachutesprong waarbij hij zijn
rug brak tot verhalen over zijn
‘bijna dood’-ervaring in een storm
vlak bij de kust van Groenland.
Bear laat zien dat elk avontuur
gegrond is in zijn christelijke
geloof. In dit moedige, eerlijke en
openhartige boek bespreekt Bear
grote thema’s als vriendschap,
falen, moed, risico’s en meer in dagelijkse overdenkingen. Hij laat
ons zien hoe we elke dag vredig, doelgericht en krachtig tegemoet
kunnen treden.
€ 24,90
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Verkrijgbaar in
maandag
dinsdag

gesloten
email & facebook

woensdag email & facebook

gesloten

donderdag

9u30 - 12u

14u - 18u

vrijdag

9u30 - 12u

14u - 18u

zaterdag

9u30 - 12u

14u - 17u

zondag

gesloten

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

Op een morgen liet meneer Johnson Ling-sjoe bij zich roepen,
zomaar onder de les. Er was iemand bij hem en die man
keek naar het ene been en de houten kruk, waarmee Lingsjoe moeizaam voortstrompelde. Toen knikte hij. Zendeling
Johnson begon te glimlachen. „Je weet, Ling-sjoe, dat ze
in het ziekenhuis veel goede dingen doen,” zei hij. „Daar
worden ook nieuwe armen en nieuwe benen gemaakt...”
Het hart van Ling-sjoe begon sneller te kloppen. Hij wist wel,
wat een prothese was – kunstledematen. Hij had ook gehoord
van mensen, die zulke nieuwe benen of armen hadden. Dat
waren meest soldaten. “Maken ze ook benen voor jongens?”
vroeg hij. “Ja, ook voor jongens,” zei de meneer, die zendeling
Johnsons had laten komen. “En jij, Ling-sjoe, jij krijgt er óók
een.”
Ling-sjoe kon het eerst nauwelijks geloven. Een nieuw been
voor hem! Hij lachte blij – en meneer Johnson lachte met
hem mee. “Jouw lach is net als die van je vader,” zei hij.
„O, maar ik zal ook net als mijn vader worden!” riep Ling-sjoe
gelukkig. En zo kreeg Ling-sjoe een nieuw been. ’t Was eerst
niet gemakkelijk om daarmee te leren lopen. Maar hij zette
moedig door, net zolang tot het goed ging.
Dát is nu het grote geheim, waarover Ling-sjoe nooit schrijft
in een van zijn brieven aan moeder.
Dan wordt het kerstfeest. Het is ieder jaar een groot feest op
school. De kinderen spelen een kerstspel, er brandt een grote
kerstboom en alle ouders mogen komen. Ook de moeder van
Ling-sjoe met zijn broertje.
Ling-sjoe kan haast het ogenblik niet afwachten, dat moeder
er is. Telkens als hij zendeling Johnson in een van de gangen
op school ontmoet, geeft die hem een olijk knipoogje. „Wij
samen, wij hebben een groot geheim, hè Ling-sjoe!’ wil dat
zeggen.
Moeder en Woe-chang gaan vroeg op weg om bijtijds op het
eiland te zijn, waar de school staat. Eerst lopen ze naar de
boot, en die boot brengt hen tot dicht bij de school. Moeder
is wel wat zenuwachtig. Het is lang geleden, dat ze zo’n grote
reis heeft gemaakt. Maar ze is ook blij, omdat ze straks haar
jongen weer zal zien, haar Ling-sjoe.
Bij de aanlegsteiger van de boot staat zendeling Johnson te
wachten – en naast hem staat Ling-sjoe. Moeder ziet hem
het eerst en wijst Woe-chang opgewonden naar zijn broer. Zij
zou hem wel dadelijk herkennen uit duizenden.
Maar tegelijk ziet ze iets vreemds. Waar is zijn kruk? En de
ene broekspijp, die er altijd wat bij bengelde …? Vreemd is
dat. Moeder begrijpt er niets van.
Kijk, nu ziet Ling-sjoe hen ook. Hij zwaait, en hij komt naar
voren, samen met de zendeling. Maar dan sperren moeders
ogen zich wijd open van verbazing. Dróómt ze? Is dat heus
háár jongen, die daar staat en loopt als ándere jongens?

Moeder kan haar ogen niet geloven.
En toch is het zo! Het is nauwelijks aan Ling-sjoe te zien dat
hij een kunstbeen heeft. Blijdschap en trots stralen uit zijn
ogen.
Moeder…? Zij is stil van ontroering. Dat dit mogelijk is! Het
wordt een kerstfeest om nóót te vergeten. In de grote zaal,
waar het feest wordt gevierd, dwalen moeders ogen telkens
af naar haar jongen. Wat wordt hij groot! En wat lijkt hij op
zijn vader!
Zendeling Johnson vertelt het kerstverhaal – van het Kind,
dat op aarde kwam en spoedig Zélf een kleine vluchteling
werd. Om ándere vluchtelingen te reddeen.
Ze zingen samen hun liederen, die juichen van het grote
Licht. Moeders ogen worden vochtig, ’t Is zo lang geleden,
dat ze voor het laatst kon zingen – echt zingen uit het hart.
Haar gedachten gaan naar haar man … misschien ergens in
een gevangenis, of in een strafkamp. De pijn van het gemis
flitst weer even door haar heen. Maar hoor, wat zendeling
Johnson zegt: “Op deze dag van Christus’ geboorte denken
we aan alle christenen, die gevangen zijn en het blijde feest
niet kunnen vieren als wij. Jezus is ook voor hén op de wereld
gekomen. God is hun Redder, zelfs in de grootste nood. Hij
verlaat hen niet …”
Moeder knikt. Ja, zó is het. Dat is kerstfeest. Al is ze gescheiden
van haar man, van wie niemand iets weet, en al zijn ze arme,
berooide vluchtelingen, tóch kunnen ze blij zijn, zij en haar
jongens. Want in Jezus zijn ze immers rijk?
Arm … en tevens rijk!
Dat is aléén mogelijk omdat Jezus vrede bracht op aarde.
Ook voor Ling-sjoe en zijn moeder.

- Einde -

Antwoorden raadsels:
1. Kleine kip = 2 kg, medium kip = 4,1 kg, grote kip = 6,5
kg. Samen wegen ze dus 12,6 kg. - 2. Nummer 87 (houd
je papier ondersteboven om de cijfers te lezen zoals
ook de man in de auto die zou lezen). - 3. Kerstboom =
2, bellen = 3, pakje = 6. 2 x 3 x 6 = 36. De laatste regel
geeft 2021. - 4. De olifant en de drie paarden winnen.
- 5. 16 taarten (twee keer een verdubbeling van het
aantal taarten).
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Deken Geert Morlion (derde van links) overhandigt het Vredeslicht aan burgemeester Ruth Vandenberghe, in aanwezigheid ook van imam Charif Slimani en schepen Philippe De Coene
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De opkomst was zaterdagavond beperkt, op de Grote Markt in Kortrijk. Logisch ook natuurlijk, een massa volk is niet
toegelaten in tijden van stijgende coronacijfers.

Ruth heeft de christelijke
gemeenschap vertegenwoordigd bij
het ontvangen van het vredeslicht.
Voor het volledige artikel met het
filmpje:
https://tinyurl.com/y7vk5mhz

Antwoorden kerstliedjes:
1. Hoor de engelen zingen d’eer - 2. The first Noel - 3. God rest you merry gentlemen - 4. Hallelujah - 5. Angels we have heard
on high - 6.it came upon a midnight clear - 7 As with gladness men of old - 8. Away in a manger - 9. O come, o come Emanuel,
10. Good king Wenceslas - 11. Oh holy night - 12. I saw three ships - 13. We three kings - 14. The Holly and the ivy - 15. Stille
Nacht - 16. O little town of Bethlehem - 17. I”m Dreaming of a white Christmas - 18. Radetzkymars
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Recept: appelstrudel
Een simpel, overheerlijk en snel klaar te maken dessert!
Ingrediënten: (voor 4 personen)
• 1 grote bladerdeeg
• 4 - 6 Appels of 1 grote pot appelcompote
• Suiker
• Kaneel
• Kommetje water of melk
Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 220°
2. Leg een groot vel bladerdeeg open op bakpapier.
3. Snij de appels in kleine stukjes en doe in een kom. Of doe de
compote in een kom.
4. Meng de appel(compote) met de suiker en kaneel tot deze lekker
zoet is.
5. Schep de appel(compote) midden op het bladerdeeg.
6. Vouw het bladerdeeg half toe over de appel(compote) heen en bestrijk de bovenkant met water of melk.
Vouw nu de andere helft hier overheen. Door het bladerdeeg een beetje nat te maken blijven de lagen
mooi aan elkaar plakken.
7. Bestrijk de bovenkant met een beetje water of melk en strooi er wat suiker overheen voor een krokant
laagje.
8. Schuif de stroedel 20 - 25 minuten in de oven
9. Serveer met een bolletje ijs of een beetje slagroom!

Recept: Mary Berry’s ‘glas-in-lood-koekjes’

Ingrediënten: (voor
• 175 g boter in kleine stukjes
• 225 g bloem
• 75 g fijne suiker
• 1 theelepel vanille extract
• 1 groot geklopt ei
• 20 harde snoepjes in verschillende
kleuren.

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor op 180°
2. Leg een groot vel bakpapier klaar op een bakplaat.
3. Mix de bloem en boter in een blender of met een
vork tot je een kruimelig deeg krijgt.
4. Voeg het ei en vanille extract toe en kneed tot een
glad deeg.
5. Strooi wat bloem op een werkoppervlak en rol het
deeg uit. Probeer een mooie gelijkmatige dikte van
5mm te bekomen.
6. Gebruik grote steekvormen om de buitenkant uit te
snijden en kleinere steekvormen om de binnenkant
uit te snijden. Je kan dit ook met een mes doen. Met
de restjes uit de binnenkanten kan je weer nieuwe
vormen maken.
7. Verspreid de vormpjes over het bakpapier.
8. Vermaal de harde snoepjes per kleur. Doe ze in een
zakje en gebruik een deegroller om ze te malen.
9. Vul het gat in ieder vormpje met gruis van de
snoepjes zodat het mooi gelijkmatig gevuld is.
10. Schuif 15 - 18 minuten in de oven.
11. Laten afkoelen voor serveren!
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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?














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

Bijlagen
Werkje kleine
zondagsschool
Werkje grote
zondagsschool

Potscherven
Volgt later in de
week

Giften / collecte
BE17 0012 2662 5321

Mail ons:

weekbundel@depottenbakker.be

• 22 •

VU: Evangelische Gemeente ‘De Pottenbakker’ vzw - Vlaams Gewest - Meensestraat 83, 8500 Kortrijk - 445.197.831 RPR Gent, afdeling Kortrijk
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