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Psalm 86:11-12 (nbv)
Wijs mij Uw weg, Heer, laat mij
wandelen op het pad van Uw
waarheid, vervul mijn hart met
ontzag voor Uw naam.
U, Heer, mijn God, zal ik loven
met heel mijn hart, Uw naam voor
eeuwig prijzen.
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Proficiat!
Je kado wordt de
komende week
bezorgd!

zoom-dienst • elkaar ontmoeten

Komende zoom-dienst: 17 januari • 7 februari
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 819 0580 3567 • Pasw: 687140

Videodienst
Op 10 januari zal er een videodienst worden gemaakt die op de
website te bekijken zal zijn. De link verschijnt in de volgende editie.

Foto: Pixabay-Congerdesign.jpg
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Thomas Nop

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpz8izaI6xpmF8RVw0pk6vAd

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/5LCEih5ocsHU1tjRfVkE7s

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)
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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

Kom nu hemel wees blij (Opw 619)
Kom nu hemel wees blij,
kom nu aarde juich,
kom nu volk van de Heer,
geef Hem eer,
kom jubel het uit.
Als je staat op de bergtop,
kom verhef je stem,
Ook in de vallei,
kom en wees blij,
en zing voor Hem!
Sta op en prijs Hem,
Hij verdient de eer.
Sta op en prijs Hem,
Zing voor de hoogste Heer,
Met heel je hart,
met heel je ziel,
met al je kracht.
Sta op en prijs Hem.

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

Hosanna / Ik zie de Grote Koning
(Opw 681)
Ik zie de grote koning
Vol glorie en met vuur omringd;
De aarde beeft, de aarde beeft.
Ik zie Hem in zijn liefde;
Onze zonden wast Hij weg.
En ieder zingt
En ieder zingt:

Als een hert (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.

Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.
Hosanna, hosanna,
Hosanna in de hoge.
Ik zie een generatie
Opstaan in gehoorzaamheid,
Met puur geloof, met puur geloof.
Ik zie een grote doorbraak,
Opgewekt door ons gebed;
We knielen neer, we knielen neer.
Genees mijn hart en maak mij rein,
Ontsluier het geheim van Uw heerlijkheid.
Leer mij hoe ik liefheb, Heer
Zoals U mij.
Raak mijn hart met wat U raakt,
Alles wat ik ben is voor U gemaakt
Op mijn weg van aards bestaan
Naar eeuwigheid.

•5•

2. Weekuitdaging
Gebedswandeling
Aan het begin van dit nieuwe jaar mogen we
vooruitkijken naar wat God wil doen door ons heen.
We zijn als leden van zijn kerk verbonden met vele
christenen over de hele wereld. Samen mogen we
bouwen aan zijn koninkrijk. Samen op weg gaan
ook dit jaar.
Kijk om je heen, je buren, de straat, de school in de
buurt, het gemeentebestuur, de overheid,... Laten
we voor onze omgeving bidden. Voor verbondenheid
ondanks afstand. Voor licht in moeilijke dagen. Voor
helpende handen in benauwdheid. Voor wijsheid
in beslissingen. Voor nabijheid in verdriet. Voor
vreugdevolle gedenkstenen.

Maak een wandeling en
bid voor je omgeving. Bid
om een zegen voor je stad
en de omgeving en vraag
God hoe jij hierin iets kan
betekenen.

Foto: Pixabay - Daniel Reche.jpg
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Filippenzen 4:4- 7
Verblijd u altijd in de Heere;
ik zeg het opnieuw: Verblijd
u. Uw welwillendheid zij
alle mensen bekend. De
Heere is nabij. Wees in geen
ding bezorgd, maar laat uw
verlangens in alles, door
bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden
bij God; en de vrede van God,
die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten
bewaken in Christus Jezus.

3. Grote zondagsschool
Samengesteld door: Geertrui Hostens

Breng dank aan de Heer! Maak bekend wie hij is, laat de volken weten wat Hij gedaan.
Maak muziek voor Hem en zing; vertel over al zijn wonderen
1 Kronieken 16 vers 8-9
Beste jongens en meisjes,
Eerst en vooral wil ik jullie een gelukkig, gezond en een vreugdevol Nieuwjaar toewensen! Ook aan jullie mama
en papa! Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vakantie en de feestdagen. Het is allemaal anders verlopen
dan de voorbije jaren. Feest vieren in onze eigen bubbel, misschien je wat verveeld of samen met je gezin leuke
dingen gedaan! Ik heb er alvast van genoten, alhoewel het allemaal anders was. Maar heel belangrijk: de Here
Jezus roept ons op om ondanks alles tevreden te zijn met wat we hebben! En naar goede gewoonte vind ik het
belangrijk bij het begin van het nieuwe jaar stil te staan en eens terug te kijken wat we zoal hebben beleefd
of ontvangen. Misschien denk je ‘wat heb ik het voorbije jaar veel moeten missen’ en dat is misschien wel
ergens waar. Maar toch ondanks alles: als we goed nadenken kunnen we heel wat opnoemen wat ons blij heeft
gemaakt, wat we allemaal beleefd hebben en toch zoveel hebben ontvangen! Een hulpmiddel hierbij: Neem
een blad papier, zet je in een rustig hoekje of op je kamertje, denk even diep na en schrijf op wat je het voorbije
jaar jou heeft blij gemaakt, wat je hebt beleefd, wat je hebt ontvangen…
Enkele voorbeelden:
• Geknutseld met mama of papa.
• Terug naar school kunnen gaan.
• Ik ben tegendraads geweest, maar ik kreeg opnieuw een kans!
• Gaan shoppen met mijn mama en een nieuwe trui gekregen.
• Een nieuwe vriend / vriendin erbij.
• Ik ben niet ziek geweest.
• Ik heb voor iets gebeden en ik heb het ontvangen!
• Ik vind het thuis fijn.
… jullie kunnen nog heel veel aanvullen.
Het bijbelgedeelte hierboven roept ons op om de
Here te danken, te vertellen wie Hij is, wat Hij doet
voor ons. De wonderen die Hij heeft gedaan. Dit
kunnen we doen door voor Hem te zingen!
Het bijbelvers komt uit het boek van de Kronieken
uit het OT en vertelt het verhaal van koning David
die de ark had teruggebracht naar Jeruzalem.
Door een oorlog had een vreemd volk de ark
meegenomen. De ark, dat was de tent waar God
was toen de tempel er nog niet was. Toen de
Israëlieten door de woestijn trokken was de ark
de ontmoetingsplaats van God met het volk. Dus

dit was iets zeer belangrijks voor het volk. Telkens
wanneer ze terug opbraken en verder gingen,
werd de ark meegedragen door de priesters. De
ark was nu terug in Jeruzalem, dit was een blijde
gebeurtenis! Het volk kreeg een soort koek en
koning David vroeg ook aan de priesters te zingen
over alles wat de Heer voor hen had gedaan .Dit is
een mooi voorbeeld voor ons, wij maken de Here
God echt blij als we voor Hem zingen. Dit noemt
men lofprijs. Hoe jong we ook zijn, we kunnen dit
ook doen voor Hem en daarbij zingen maakt ook
jouw hart blij!
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Liedjes:
•
•

Kinderlied: Dank U wel voor de sterren:
https://m.gva.be/cnt/dmf20210102_94018322
Kinderlied: Dank U voor deze nieuwe morgen:
https://www.youtube.com/watch?v=02f8w6WzDrc

Gebed:
Here God, ik wil je bedanken voor…
Dank je wel dat wij U mogen kennen, dat wij nooit alleen zijn! U weet alles over ons: waar wij zijn, wat wij denken. Here
God, ik wil jou ook iedere dag danken voor het kruis, U hebt de straf gedragen voor de stoute dingen die ik heb gedaan
en die ik nog zal doen. Wanneer ik stoute dingen toegeef die ik het gedaan en zeg dat ik er spijt van heb, vergeeft U mij!
Dank U daarvoor! Dank U voor het nieuwe jaar en ik vraag U: wilt U ons opnieuw zegenen (goede dingen brengen over
ons)? Wilt U, Heer Jezus, bij alle mensen zijn die verdrietig zijn, die zich alleen voelen? Ik dank en bid voor alle dokters
en verplegers dat ze goed hun werk kunnen doen en dat het coronavirus mag weggaan. Ik bid ook dat we terug naar
oma en opa kunnen gaan en  een dikke knuffel kunnen geven. Dank je wel dat we dit allemaal mogen vragen in Jezus
naam. Amen
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4. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch
Hey!
Voor velen betekent deze week de terugkeer naar school, voor anderen betekent deze week het
begin van de examenperiode. Wat voor jou ook op het menu staat: veel succes gewenst bij de
nieuwe start, maar er iets moois van!
Ondertussen hebben we 2020 achter ons gelaten en is het nieuwe jaar 2021 aangebroken.
Jaren, maanden,… alles gaat zo vlug voorbij! En toch: voor alles is een tijd… Daarover gaat de
overdenking van deze week.

Voor alles is een tijd
Laten we samen een stukje lezen uit Prediker (hoofdstuk 3: 1-15). Net als de boeken Job en Spreuken hoort
Prediker bij de wijsheidsliteratuur. Deze boeken waren bedoeld om lezers kennis bij te brengen en ze te laten
nadenken over wat goed en slecht is. Hoogstwaarschijnlijk is het boek geschreven door koning Salomo, de
koning die zich volgens 1 Koningen beziggehouden heeft met wetenschap en levenskunst.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder
de hemel is er een tijd.
Er is een tijd om geboren te worden en er is een tijd om te
sterven.
Er is een tijd om te planten en er is een tijd om uit de grond
te trekken.
Er is een tijd om te doden en er is een tijd om te genezen.
Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om op te
bouwen.
Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen.
Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen.
Er is een tijd om stenen weg te gooien en er is een tijd om
stenen te verzamelen.
Er is een tijd om te omhelzen en er is een tijd om afstand te
houden.
Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te verliezen.
Er is een tijd om te bewaren en er is een tijd om weg te
gooien.
Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om dicht te
naaien.
Er is een tijd om te zwijgen en er is een tijd om te spreken.
Er is een tijd om van iemand te houden en er is een tijd om
iemand te haten.
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.
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Wat voor nut heeft een mens van
zijn gezwoeg? Zwoegen is een trieste
bezigheid die God aan de mensen heeft
gegeven om zich mee te vermoeien. Maar
Hij heeft het zó gemaakt, dat alles op zijn
tijd goed is. Ook heeft Hij de mensen een
besef van de eeuwigheid gegeven. Maar
toch kunnen ze niets begrijpen van wat
God vanaf het begin tot aan het einde
heeft gedaan. Ik heb wel begrepen dat
het ‘t beste is voor een mens om blij
te zijn en goede dingen te doen in het
leven. Ik bedoel dit: als iemand eet en
drinkt en van goede dingen geniet bij
al zijn gezwoeg, dan heeft hij dat niet
aan zichzelf te danken, maar is het een
geschenk van God.
Ik heb begrepen dat alles wat God
doet, voor eeuwig is. Je kan er niets aan
toevoegen of er iets vanaf halen. God doet
het, met de bedoeling dat de mensen
diep ontzag voor Hem zullen hebben. Wat
er nu is, was er al lang. En wat er zal zijn, is
al lang geweest. God laat steeds weer de
dingen gebeuren die al eerder gebeurd
zijn.

Ook zag ik dat er onder de zon geen eerlijke rechtspraak
is. De rechters oordelen niet rechtvaardig. Ze veroordelen
onschuldige mensen.
Ik zei bij mezelf: “God
zal oordelen over
goede en slechte
mensen. Want er is
voor alles een tijd.”
En ik zei bij mezelf:
“God zal de mensen
laten zien dat ze
zonder Hem net
als de dieren zijn.
Want het lot van de
mensen is hetzelfde als van de dieren. Ze worden allebei
door hetzelfde lot getroffen. Want dieren en mensen sterven
allebei. Allebei hebben dezelfde soort adem. De mensen
zijn niet anders dan de dieren. Ze zijn maar lucht, tijdelijk,
voorbijgaand. Mensen en dieren gaan naar dezelfde plaats.
Beiden zijn van stof gemaakt en beiden worden uiteindelijk
weer stof. Wie ziet dat de adem van de mensen omhoog gaat
naar de hemel en de adem van de dieren naar beneden, de
aarde in? Daarom denk ik dat de mens maar het best kan
genieten van wat hij doet. Want dat is het enige wat hij heeft.
Want als hij eenmaal is gestorven, wie kan hem dan laten
terugkeren om hem te laten zien wat er ná hem op aarde
gebeurt.

Vragen om over na te denken:
1. Verzen 1-8: “Er is een tijd om… “
Er is een populair popnummer “Turn, turn, turn”, dat gebaseerd is op de eerste 8 verzen van dit Bijbelboek. Het is een wijsheid waar veel mensen zich in herkennen. Als er bijvoorbeeld een tijd is om (kleren)
te scheuren (dat wil zeggen: te rouwen), rouw dan, en stop het niet weg. Soms wordt je zo door iets in
beslag genomen, dat het erg kan helpen te bedenken dat er ook weer een andere tijd komt. Herken je
voorbeelden in je eigen leven?
2. Vers 13: “Ik bedoel dit: als iemand eet en drinkt en van goede dingen geniet bij al zijn gezwoeg, dan
heeft hij dat niet aan zichzelf te danken, maar is het een geschenk van God.”
Als je dan toch zo moet zwoegen in dit leven, vergeet dan in elk geval niet ervan te genieten. Sta stil bij
de mooie en fijne dingen in het leven en ren daar niet aan voorbij. Want ook het genieten van die momenten is een geschenk van God. Besef jij dat altijd? Van welke dingen kan jij echt genieten?
3. Vers 20 – 22: Mensen en dieren gaan naar dezelfde plaats. Beiden zijn van stof gemaakt en beiden
worden uiteindelijk weer stof. Wie ziet dat de adem van de mensen omhoog gaat naar de hemel en
de adem van de dieren naar beneden, de aarde in?
Prediker verwoordt hier gedachten en gevoelens die veel mensen hebben. Hij is een twijfelaar en vraagt
zich af: is er wel iets na dit leven? Ben ik als mens wel zoveel anders dan een dier? We gaan toch allebei
dood? Laten we daarom maar proberen te genieten van de momenten die ons zijn gegeven en niet alleen bezig zijn met de verre toekomst.
Over welke zaken twijfel jij of denk jij extra na? Blijf je met bepaalde vragen zitten, of ga je actief op zoek
naar antwoorden?
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5. Prediking
Door: Thomas Nop

Prediking (van 27/12) te beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/eindejaarsdienst/

Zonder de liefde zijn we niets
1 Korintiërs 13:1-13
Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had,
zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de
gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware
het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik
niets. En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al
ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde
niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.
De liefde is lankmoedig,
zij is goedertieren;
de liefde is niet afgunstig;
de liefde handelt niet lichtvaardiglijk,
zij is niet opgeblazen;
Zij handelt niet ongeschiktelijk,
zij zoekt zichzelve niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad;
Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid,
maar zij verblijdt zich in de waarheid;
zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen
zij verdraagt alle dingen.
De liefde vergaat nimmermeer; maar
hetzij profetieën, zij zullen teniet
gedaan worden; hetzij talen, zij zullen
ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet
gedaan worden.

Want wij kennen ten dele, en wij
profeteren ten dele; Doch wanneer
het volmaakte zal gekomen zijn, dan
zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan
worden.
Toen ik een kind was, sprak ik als
een kind, was ik gezind als een kind,
overlegde ik als een kind; maar
wanneer ik een man geworden ben,
zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens
kinds was.
Want wij zien nu door een spiegel in
een duistere rede, maar alsdan zullen
wij zien aangezicht tot aangezicht;
nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik
kennen, gelijk ook ik gekend ben.
En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze
drie; doch de meeste van deze is de
liefde.
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Wanneer we God leren kennen, beseffen we dat een leven met God zo veel meer is
dan regels volgen, het goede doen, het slechte ontwijken en vermijden. Leven met
God is een leven hebben van liefde. De brief aan de christenen in Korinthe leert ons
hier meer over en heeft een diepe betekenis die duidelijk wordt wanneer je het verhaal
erachter begrijpt.

Foto: Pexels - jimmy teoh.jpg

I. Het verhaal van de kerk in Korinthe
1. De stad Korinthe

2. De bewoners

De stad Korinthe was een kleine stad in het midden
van Griekenland die voor een groot deel in de zee ligt.
De breedte was niet heel groot, ongeveer 6,4 km.
Wanneer men wou gaan van het noorden naar het
zuiden, dan moest men gaan via Korinthe. Wanneer
men goederen wou brengen van het oosten naar
het westen dan was het ook vaak de gemakkelijkste
manier om dit via Korinthe te doen.
Dit zorgde ervoor dat deze stad de ideale stad
was om handel te drijven omdat er zoveel
mensen langs deze stad moesten gaan.

Mensen kwamen naar Korinthe
om zaken te doen, men
kwam om geld te verdienen
en om succes te hebben.
De huidige bevolking kwam
oorspronkelijk van overal en
was zeer divers. Er waren
verschillende nationaliteiten,
verschillende
culturen,
mensen van verschillende
sociale afkomst, slaven en
niet-slaven. De stad draaide
rond geld en er was een
gebrek aan morele waarden
en normen: iedereen deed
wat men wilde.
Op de berg van de stad was
de tempel van Aphrodite,
godin van de liefde, en ’s
avonds kwam een duizendtal
tempelprostituees
hun
diensten aanbieden op de
straten in de stad.

Tussen 146 voor Christus tot 50 voor Christus woonde
er echter niemand, omdat deze stad helemaal kapot
gemaakt werd. Vanaf 50 voor Christus werd deze stad
opnieuw gebouwd onder een Romeinse bezetting.
De stad werd nieuw leven in geblazen, en tussen
50 voor Christus tot 50 na Christus groeide deze uit
tot een zeer machtige stad. Op economisch vlak
bloeide deze open en kende een hele sterke
vooruitgang.
Deze brief van Paulus werd geschreven rond 50 na
Christus, op het moment dat deze stad in volle bloei
was. Omdat deze stad opnieuw gestart was vanaf
de grond, had deze stad geen oude inwoners, had
geen aristocratie. De bewoners waren allemaal
nieuwe inwoners. Daardoor waren er geen
eigen tradities en had de stad had geen eigen
oorspronkelijke cultuur.
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Mensen kwamen niet naar
deze stad om te leven en
om een gezin te stichten,
men kwam hier om succes
en geld te maken.

3. Paulus kwam in Korinthe

4. Foute instelling

Paulus had een zendingsreis achter de rug,
was door vele steden geweest en had veel
meegemaakt. Hij werd onder andere in de
gevangenis gegooid, werd geslagen en werd
bespot. Op het moment dat Paulus kwam in
Korinthe, werd hij door de joden uit de synagoge
verjaagd omdat zijn leer over Jezus niet aanvaard
en verworpen werd. Paulus was ontmoedigd,
verdrietig en bang.

Ongeveer 5 jaar nadat Paulus
deze gemeente had opgericht,
leerde Paulus dat er vele
problemen waren.

De Korintiërs waren mensen die veel gezien
hadden, ze wisten veel en konden veel. Wanneer
zij tot God kwamen, ontstond er een kerk met
vele gaven: er was vrijgevigheid, er was veel
kennis, er was groot geloof, er waren visioenen,
er waren profetieën, er waren genezingen, er
waren wonderen en het was een zeer levendige
kerk. Er werd veel gedaan en deze kerk groeide
sterk.
Een kerk die groeit en vooruit gaat
zal verschillende soorten mensen bij
mekaar brengen. Dit was een kerk met
een grote diversiteit van mensen: mensen
met verschillende achtergrond, cultuur en
mentaliteit. Deze diversiteit is zeer mooi en
krachtig. Het was een getuigenis van God
dat Hij iedereen tot zich kan nemen en dat
de kerk voor iedereen is.

Ondanks dat er veel groei was,
er veel gaven waren en er veel
gedaan werd, waren er veel
problemen. Er was veel trots,
jaloersheid, bitterheid, ruzie,
egoïsme, mensen die mekaar
kwetsen.
Het is op dat moment dat Paulus
deze brief schrijft aan hen om
hen te bemoedigen, adviseren
en terecht te wijzen. In deze
passage
laat
Paulus
de
christenen in Korinthe weten
dat ze liefde missen, en dat
dit de oorzaak is van hun vele
problemen.

Foto: Pexels-fauxels.jpg

In deze moeilijke periode kreeg Paulus een
boodschap van God “Ik ben met u, wees
niet bang, blijf de boodschap brengen hier,
niemand zal u kwaad doen” (Handelingen
18:9). En het gebeurde dat Paulus bijna 2 jaar
verbleef in Korinthe en gedurende deze tijd
een nieuwe gemeente oprichtte die bestond
uit heidenen. De gemeente van Korinthe
was een zeer jonge kerk en had mensen
met een zware achtergrond: (1 Kor. 6:10)
dieven, hoereerders, gierige, dronkaard,
geldzuchtige, bedriegers, afgodenaars,
geweldenaars, overspeligen, …

Een uitdaging bij de diversiteit in
deze gemeente is dat mensen veel
beter op mekaar moeten leren
afgestemd zijn. Doordat men zo
verschillend is van mekaar, moet
men aan mekaar wennen en
leren omgaan met mekaar op een
manier die goed is voor iedereen.
Op dat moment is het belangrijk
dat iedereen hun eigen mening en
voorkeur opzij zet en hun eigen
fundamenten opzij zet. In de
plaats daarvan moet men zoeken
naar een fundament dat als basis
kan dienen voor iedereen: Gods
fundament. Wat denk ik als mens,
telt niet meer, wel wat God denkt
en wat God wil.
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II. Wat is het grote probleem?
Paulus stelt het volgende: “Je mag eruitzien als een christen,
je mag vertellen over God, je mag goede dingen doen, toch
kan het zijn dat je verloren bent.”
Dit is een waarschuwing voor iedereen. De opsomming van
wat liefde is, heeft Paulus niet zomaar uit zijn mouw geschud.
Paulus is in deze passage zeer hard tegenover de christenen
in Korinthe:
“Jullie spreken in tongen? Zonder liefde is dit niets waard. Jullie
hebben profetische gaven, jullie weten veel en jullie hebben
een groot geloof? Zonder liefde zijn jullie niets. Jullie zijn heel
vrijgevig en jullie geven jullie lichaam? Zonder liefde heeft dit
geen waarde.
Er zijn bij jullie vele problemen, dat komt omdat jullie de
Liefde missen. En er is een manier hoe ik kan zien dat jullie
de Liefde missen: jullie zijn ongeduldig, afgunstig, pralen, zijn
opgeblazen, kwetsen mekaar, zijn egoïstisch, verbitterd, doen
mekaar kwaad, liegen tegenover mekaar, verdragen mekaar
niet, hebben geen hoop”

Foto: Pexels-Ylanite Koppens.jpg

Alle goede werken komen van God. God wil niet enkel je goede
werken, God wil wat er diep in jou zit. God wil je hart, zodat
zijn liefde in jou kan komen.

III. Wat betekent dit voor ons?
Voor de christenen die actief zijn
Je mag veel doen en je kan veel
doen voor de kerk of voor God. Als
je steeds op jezelf gericht bent, als
je denkt dat door je doen en weten
God jou zal aanvaarden, als je geen
aandacht, zorg en liefde hebt voor
de anderen, dan is alles wat je doet
verloren.
Je gaven en talenten zijn geen bewijs
dat je bij God hoort. Je hoort bij God
omdat Hij jou liefheeft. Je hoort bij
God, niet omwille van wat jij gedaan
hebt of omwille van wat je denkt. Ga
jezelf niet overschatten, je bent niet
beter of slechter dan een ander.
Merk je het volgende: je wordt
vlug ongeduldig? Je bent koud en
ongevoelig? Je denkt in de eerste
plaats aan jezelf? Je bent jaloers,
bitter, trots, ongeïnteresseerd? Je
bent niet meer aangenaam? Niet
meer open? Je hebt geen blijdschap
meer?
Dit is een waarschuwing voor jou..
heb je nog de Liefde?
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Voor de christenen die denken geen
specifieke gaven te hebben en misschien
ontmoedigd zijn
Het gaat niet om gaven, het gaat niet om
dingen doen, het gaat niet om dingen weten.
Het gaat om wat er in je hart is, het gaat
erom of je Liefde hebt in jou.
Gaven en kennis gebruikt God om zich te
tonen in deze wereld. Liefde in jou maakt
je een liefdevolle persoon: stabiel, mooi,
betrouwbaar, nederig, dankbaar, geduldig, ..
Jullie zijn in deze wereld geplaatst om deze
een mooie plaats te maken. Jullie brengen
God bij mensen door jullie eigen leven.
Voor de mensen die denken goed te
doen uit zichzelf en die God niet nodig
hebben
Wat is de motor van je leven? Waarom doe je
het goede? Waarom zoek je het goede? Doe
je dit voor jezelf? Doe je dit voor een ander?
Wat is de hoop in je leven?
Het goede kan je pas tot het uiterste doen
als Liefde de motor en motivatie is van alles
wat je doet. Wat diep in je hart zit, zal je hele
leven sturen.

IV. De oplossing
Iedereen kan veel kennis hebben, veel doen, veel geven, veel tonen. Dit kan je uit
jezelf. Wat je niet helemaal uit jezelf kan, is de vrucht van de Liefde dragen: geduld,
nederigheid, blijdschap, hoop, vertrouwen, zorg voor de andere. De vrucht van de liefde
kan je enkel dragen als je zelf liefde hebt om te geven. Liefde hebben om te geven kan
je enkel als je het zelf ontvangen hebt. Deze liefde heb je ontvangen van God.

• God gaf ons het leven en we beseffen dat we allen fouten hebben
waardoor we niet bij God horen.
• God heeft ons lief en wil ons bij Hem.
• Jezus zijn zoon, nam al onze fouten en tekortkomingen op hem en stierf
voor ons, zodat wij zonder fouten tegenover God konden staan.
• God vergeeft ons door Jezus en neemt ons bij Hem.
• Jezus stierf voor ons uit liefde, zodat wij samen bij God kunnen komen.

Foto: Pixabay-Pavlofox.jpg
Je mag tot God komen, wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Besef dat je bij God
hoort door Jezus. Laat God in je leven komen. Gods liefde verandert jou diep vanbinnen.
Het verandert je leven.
Aanvaard dit, neem dit. Wees dankbaar.
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6.Extraatjes
Recept bananenkoekjes
Bij een nieuw jaar horen nieuwe ‘goede voornemens’. Een van de meestgekozen goeie voornemens is op
dieet gaan. Bij deze een recept voor lekkere en gezonde koekjes die wel als tussendoortje mogen.

Ingrediënten
• 1 banaan
• snuf kaneel (of cacao)
• 1 eetlepels citroensap
• 75 gr havermout
• 75 gr bessen en/of noten
• Kneep honing (naar smaak)

Of kijk hier naar het filmpje:
https://youtu.be/cSmz67AHQ3s

Materialen
• Kleine ovenschaal of bakvorm
• Bakpapier
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Doe de banaan met een snufje kaneel en citroensap in een
keukenmachine en maal fijn. Voeg de noten en cranberries toe en maal kort mee zodat deze grof gehakt
zijn. Voeg ook de honing toe. Schep de havermout er met een lepel door. Bekleed een bakvorm met wat
bakpapier en voeg het mengsel toe en druk wat plat met een lepel. Bak het mueslimengsel ca 30 minuten
in de oven. Snijd in stukken als het nog warm is en laat daarna helemaal afkoelen.
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Raadsels en woordgrapjes van de week:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe noem je een metalen klant?
Waarom is alle honing uit Belgische supermarkten gehaald?
Op welke vraag kun je nooit ‘ja’ antwoorden?
Wat is het toppunt van klungeligheid?
Hoe noem je een jonge moeder op de markt?
Waarom kunnen lucifers niet goed met elkaar overweg?
Het schijnt zeer slecht te gaan in de sinaasappelbranche.
Dat werd daarnet verteld op een persconferentie.
Antwoorden raadsels:
1. Een koper - 2. Er zat een bijsmaak aan - 3. Slaap je? - 4. over draadloos internet
struikelen - 5. een kraamvrouw - 6. omdat het heethoofden zijn

Boekentips:
Diamanten In Het Stof
Joni Eareckson Tada
Voor elke dag van het jaar een korte meditatie over een bijbelvers, een gebed en een gedachte
om bij stil te staan. Met meer dan 200.000 verkochte exemplaren is ‘Diamonds in the Dust’ een
favoriet onder de dagboeken geworden. Joni toont ons kostbare juwelen van bijbelse waarheid
die verspreid liggen op de stoffige weg van het leven. Deze 366 meditaties werden geschreven
vanuit het perspectief van een vrouw die het leven in een rolstoel leeft, over het lijden en tegelijk
de hoop, vol van de wijsheid van de Bijbel. Kijk naar je voeten, schrijft Joni. Het pad schittert. God
heeft ook diamanten in het stof van jouw weg geplaats
€22,90

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
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Wordt vervolgd...
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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
wandelroute
kunstwerk
...

Bijlagen
Werkje grote
zondagsschool

Potscherven
Volgt later in de
week

Giften / collecte
BE17 0012 2662 5321

Mail ons:

weekbundel@depottenbakker.be
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