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Eislecktrail in Houffalize - Hester van der Steen 

Uw woord
is een lamp
voor mijn voet
en een licht
op mijn pad.

Psalm 119:105
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Inhoud:

Bidstond • in de kerk

Vanaf 1 februari zal er weer tweewekelijks bidstond zijn in 
het gebouw. Start om 19u30. Hopelijk tot dan!

De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden opgevolgd en gerespecteerd
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zoom-dienst

Oproep • getuigenissendienst

Komende zoom-dienst: 
7 februari • 21 februari

Start: 10u • voor technische 
ondersteuning kom je best 15 
min eerder

Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 811 2679 5784  •  Pasw: 299505

Op zondag 14/02 zal er een getuigenissendienst 
plaatsvinden (niet via Zoom, maar via een op 
voorhand samengestelde video, met afwisseling 
van liederen en korte boodschappen van mensen 
uit de gemeente). Het woord ‘getuigenis’ schrikt 
sommigen misschien af, maar hieronder verstaan 
we een hele waaier aan mogelijke zaken, groot 
of klein, voor iedereen die graag iets willen 
doorgeven:
• iets wat je verwonderd heeft;  
• iets wat je de laatste weken ontdekt of geleerd 

hebt;
• een mooi lied dat je gehoord hebt en wilt 

delen;
• een interessant boek dat je gelezen hebt en 

daaruit iets wilt delen;
• een gesprek met iemand dat je geraakt heeft;
• ...

Wil jij ook iets doorgeven? Laat het weten aan 
Nick via nickvermeirsch@gmail.com of 0476 
04 36 21 en dan bespreken we hoe we op een 
praktische manier jouw filmpje kunnen verwerken 
in onze compilatievideo voor 14 februari!

Foto: Unsplash - Markus Winkler.jpg
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpz2SdE8oLdNNmq1x__3cZG5

https://open.spotify.com/playlist/14GqUrTQbDzthhRnrSigY9

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:

U die mij geschapen hebt (Opw 355)

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

Heer ik wil u prijzen (Opw 356)

Heer, ik wil U prijzen,
‘K hef mijn handen op tot U, Heer.
U bent alles voor mij,
En ik verhoog uw heil’ge naam, o Heer.

Heer, ik wil U prijzen,
‘K hef mijn handen op tot U, Heer.
U bent alles voor mij,
En ik verhoog uw heil’ge naam.
Ik verhoog uw heil’ge naam.
Ik verhoog uw heil’ge naam, o Heer.

God van trouw (Opw 542)

God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.
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Revalation Song (L@O 220)

Worthy is the
Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song
to Him who sits on
Heaven’s mercy seat

Chorus:
Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything 
and I will adore You

Clothed in rainbows
of living color
Flashes of lightning,
rolls of thunder

Blessing and honor strength and
glory and power be
To You: the only wise King

Chorus

Filled with wonder,
awestruck wonder
At the mention of Your name

Jesus, Your name is power,
breath and living water
Such a marvelous mystery

Chorus

U bent heilig (Opw 609)

Mannen:

U bent heilig

U bent machtig

U bent waardig

Eer en ontzag

Ik wil volgen

Ik wil luisteren

Van U houden

Iedere dag

Echo vrouwen

U bent heilig

U bent machtig

U bent waardig

Eer en ontzag

Ik wil volgen

Ik wil luisteren

Van U houden

Iedere dag

Mannen:

Ik wil zingen
En juichen
In aanbidding
Mij buigen 
U de Heer 
Aller Heren
U, mijn God
Wil ik eren

Ik wil zingen 
En juichen
In aanbidding
Mij buigen
U de Heer
Aller Heren
U, mijn God
Wil ik eren 

U bent mijn Vredevorst
En ik leef alleen voor U

Tegenstem vrouwen:

U die Koning bent
En de hoogste Heer
U, de machtige
Kwam op aarde neer
Als Immanuël
“God zal met ons zijn”
Als het Lam van God
Zo volmaakt en rein

U die leven geeft
Mij bevrijding bracht
Die voor eeuwig leeft
U hebt alle macht
U de Alfa, Omega
Eens zal ik U zien
U, mijn Meester, Messias
Verlosser en Vriend

Refrein:

Foto: Pixabay - S. Hermann & F. Richter.jpg
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2. Weekuitdaging

Bijbelleesrooster
God gebruikt zijn woord om tot ons te 
spreken. We weten allemaal dat het 
belangrijk is om de bijbel te bestuderen en 
toch vinden we dit moeilijk. Door regelmatig 
in de bijbel te lezen worden we meer en 
meer vertrouwd met Gods woord, wie God 
is en wie we zelf zijn. 

Waarom is regelmatig de bijbellezen goed?
• Het helpt je om overzicht te krijgen over het 

geheel van de Bijbel. Je ziet de grote lijnen en de 
verbanden en dat alles om Christus draait.

• Het helpt je om de Bijbel beter te kunnen 
interpreteren en uit te leggen. Die taak mag 
je als christen niet alleen aan predikanten en 
theologen overlaten. Gods Woord is duidelijk 
genoeg voor elke christen die er moeite voor 
wil doen. De Bijbel uitleggen doe je door Schrift 
met Schrift te vergelijken. Dat gaat een stuk 
gemakkelijker als je beter overzicht hebt.

• Het helpt je om er een gewoonte van te maken 
om steeds met de Bijbel bezig te zijn. De Bijbel 
is voedsel voor de ziel. Je kunt geen dag zonder. 
Maar dat gaat dus niet vanzelf. Het vraagt 
discipline. Een goed plan kan daarbij helpen.

• Het zorgt ervoor dat je minstens zoveel met de 
Bijbel bezig bent als met andere boeken. Veel 
lezen is belangrijk voor een christen. Maar al 
die andere goede boeken hebben nooit zoveel 
te bieden als de Bijbel zelf. Alleen in de Bijbel 
spreekt God zelf.

• Het dwingt je om ook aandacht te geven 
aan lastige en minder bekende passages. Elk 
Schriftwoord is door God geïnspireerd en is 
nuttig (Romeinen 15:4; 2 Timotheüs 3:16). .

Zoek een leesrooster en probeer 
dagelijks tijd vrij te maken om met 
Gods Woord bezig te zijn.

Leesroostertip & Bron:
https://www.gerritveldman.nl/bijbelleesrooster/
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3. Kidsmoment

https://youtu.be/PyAgGWYi_pk

Voor het werkje: kijk in de bijlagen

Te bekijken via:

Jezus verandert water in wijn
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4. Grote zondagsschool

Hey iedereen,

Alles goed met jullie?
Vandaag wil ik jullie iets meer vertellen over één van de wonderen van Jezus.

Doen jullie mee?

Gesprek

Hebben jullie ooit al eens een fotoalbum gezien van de bruiloft van jullie mama en papa?
Vraag er maar eens naar en bekijk die maar goed maar wees er wel voorzichtig mee.

•	 Wat is een bruiloft? 
•	 Wie zijn er allemaal? 
•	 Hoe zien de mensen eruit? 
•	 Wat eet je? 
•	 Wat is er leuk aan een bruiloft? 
•	 Kan er op  een bruiloft iets misgaan? Ging er iets fout bij papa en mama’s bruiloft?

Vandaag lezen/horen jullie een bijbelverhaal waarin Jezus te gast is op een bruiloft.

Johannes 2:1-12 of onderstaan de tekst

Jezus doet een wonder in Kana

Samengesteld door: Nancy Depuydt

Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, 
een plaats in Galilea. De moeder van Jezus was 
op het feest, en ook Jezus en zijn leerlingen 
waren uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de 
moeder van Jezus: ‘Ze hebben geen wijn meer!’ 
Jezus zei tegen haar: ‘Bemoei u niet met wat ik 
moet doen. Het juiste moment voor mij is nog 
niet gekomen.’ Toen zei de moeder van Jezus 
tegen de dienaren op het feest: ‘Doe precies wat 
hij zegt.’ Jezus maakt van water wijn. Er stonden 
daar zes stenen waterbakken. In elke bak kon 
ongeveer 100 liter water. Met dat water konden 
mensen zich wassen volgens de regels van de 
Joodse godsdienst. Jezus zei tegen de dienaren: 
‘Vul die bakken met water.’ De dienaren vulden 
de bakken tot de rand. Toen zei Jezus: ‘Haal er 

nu wat uit en breng dat naar de leider van het 
feest.’ De dienaren deden wat Jezus zei. De leider 
van het feest proefde van het water. Het was wijn 
geworden! De dienaren die het water gebracht 
hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar 
de leider van het feest wist dat niet. Hij riep de 
bruidegom en zei: ‘Iedereen geeft zijn gasten 
eerst de beste wijn. De minder goede wijn geeft 
hij daarna, als de gasten al dronken zijn. Maar jij 
hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!’ Dit 
wonder in Kana, in Galilea, was het eerste wonder 
dat Jezus deed. Zo liet hij zijn hemelse macht 
zien. En zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna 
ging Jezus naar de stad Kafarnaüm, samen met 
zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. Daar 
bleven ze een paar dagen.

Gesprek na het lezen van dit verhaal:

•	 Welk probleem is er op de bruiloft in Kana? Waarom is dat een probleem? 
•	 Hoe lost Jezus dat probleem op? 
•	 De leerlingen gingen in Jezus geloven. Waarom geloof jij in Jezus? Of vind je het juist moeilijk om 

te geloven? 
•	 Welk wonder helpt jou om te geloven in Jezus? De wonderen in de Bijbel misschien? Of een wonder 

in jouw leven? Of een wonder dat bij iemand anders gebeurde of misschien nog iets anders?
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Lied

Luister eens naar het volgende liedje: ‘Het beste voor het laatst’ van Elly en Rikkert
https://youtu.be/20W8TL8ccZk

Kruiswoordraadsel

Probeer nu maar eens het kruiswoordraadsel van de bijlage op te lossen.
De oplossing staat onderaan de pagina.

Gesprek

Kennen de kinderen nog andere wonderen van Jezus? 
Waarom deed Jezus wonderen toen Hij op aarde woonde?

Veel plezier,

Tot de volgende keer!

Nancy

Oplossing: 
1. wijn; 2. bruiloft; 3. honderd; 4. dienaren; 5. zes; 6. Maria; 7. macht; 8. leider van het feest; 9. Kana; 10. 
water; 11. leerlingen Bij juiste invulling van de puzzel lezen de kinderen in de grijze balk van boven naar beneden: 
wonderteken.
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

5. Tieners

Hey!
Deze week is een terug een tienerrubriek op papier, binnenkort komen we terug via Zoom samen voor een 
overdenking. 

Het thema van deze week gaat over zekerheden, onzekerheden, geloof en ongeloof. Misschien herken je je in 
een van deze woorden. De titel van deze overdenking is ontleend aan de passage uit Markus 9:

Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp

Gods woord hecht veel waarde aan oprechtheid. Het is dan ook de begeerte van veel mensen om met ernst 
God te zoeken, om oprecht in hun geloof te zijn. We hebben allemaal wel al gevoeld dat er in ons diepe zelf 
nog heel wat zaken zijn die we niet als “goed” beschouwen. Misschien herken je je ook wel in de woorden uit 
Jeremia:

“Het hart van de mens is bedrieglijker dan alle andere dingen. Het is 
door en door slecht. Wie kan werkelijk weten wat er diep in zijn hart is?”

Jeremia 17:9

Nu is de vraag: wat is die oprechtheid? Veel mensen denken dat dit louter een rotsvast geloof, een vurige liefde 
is waarmee ze zich volkomen aan de Heer hebben overgegeven. Oprechtheid is volkomen goed zijn. Dan pas 
ben je échte gelovige en ben je écht oprecht. Toch is dit niet wat we onderstaande passage uit Markus lezen, 
in het verhaal van de vader van een bezeten kind:

Jezus vroeg: “Waar hebben jullie ruzie over?” Een 
man uit de groep antwoordde Hem: “Meester, ik 
kwam mijn zoon naar U toe brengen. Er zit een 
geest in hem die maakt dat hij niet kan praten. 
En als de geest hem aanvalt, gooit hij de jongen 
op de grond. Dan gaat mijn zoon stuiptrekken. Hij 
krijgt schuim op zijn mond, knarst met zijn tanden 
en wordt helemaal stijf. Ik heb aan uw leerlingen 
gevraagd om de geest uit hem weg te jagen. Maar 
ze konden het niet.” Toen zei Hij tegen hen: “Wat 
zijn jullie toch ongelovig! Hoelang zal Ik nog bij jullie 
zijn? Hoelang moet Ik jullie nog verdragen? Breng 
hem bij Mij.” Ze brachten de jongen naar Jezus. 
Toen de geest Jezus zag, gooide hij de jongen op 
de grond en maakte hem aan het stuiptrekken. De 
jongen lag met schuim op de mond over de grond te 
rollen. Jezus vroeg aan de vader: ‘Hoelang heeft hij 

dat al?” De vader zei: “Vanaf dat hij een klein kind 
was. En die geest heeft hem ook al vaak in het vuur 
en in het water gegooid, om hem te doden. Maar 
als U iets kan doen, help ons dan alstublieft!” Jezus 
zei tegen hem: “ ‘Als U iets kan doen?’ Alles kan, 
als je maar geloof hebt.” Onmiddellijk riep de vader 
met tranen in de ogen: “Ik geloof, Heer! Kom mijn 
zwakke geloof te hulp!” Toen Jezus zag dat er heel 
veel mensen kwamen kijken, zei Hij streng tegen de 
duivelse geest: “Luister, jij dove geest die maakt dat 
de jongen niet kan praten! Ik beveel jou uit hem weg 
te gaan. En je mag niet meer terugkomen!” En de 
geest ging met veel geschreeuw en stuiptrekkingen 
uit hem weg. De jongen zag eruit alsof hij dood was. 
De mensen zeiden dan ook dat hij dood was. Maar 
Jezus greep de jongen bij zijn hand en hielp hem 
overeind.
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Misschien kan je jezelf hierin herkennen: 
we voelen ons beperkt, hebben fouten 
gemaakt, voelen ons soms niet in de 
positie om met een ‘oprecht’ hart naar 
God toe te gaan. Voor we het weten 
proberen we onze tekortkomingen 
volledig op eigen kracht weg te werken 
en zo kan er een afstand ontstaan tussen 
ons en God. 

Maar wat doet deze man? Wachten tot 
hij er zich eerst van bewust is dat hij goed 
en volkomen gelooft? Neen, niets van dit 
alles, want hiermee is hij niet geholpen. 
Hij gaat onmiddellijk tot Jezus zoals 
hij is, met kinderlijke eenvoud en 
oprechtheid stort hij zijn hart voor 
Hem uit. Hij geeft in alle eerlijk toe dat 
er nog twijfels zijn, maar dat hij gelooft 
dat Jezus hem daarvan zal verlossen. Hij 
gelooft (dat). En het verhaal loopt goed 
af: Jezus geneest zijn zoon: Jezus greep 
de jongen bij zijn hand en hielp hem 

Jezus reageert twee keer op ongeloof in deze tekst: eenmaal 
als reactie op de menigte: “Wat zijn jullie toch ongelovig! 
Hoelang zal Ik nog bij jullie zijn?” en anderzijds tegen de vader 
zelf: “ ‘Als U iets kan doen?’ Alles kan, als je maar geloof hebt.”. 

Wat de vader van het bezeten kind in bovenstaande tekst 
uitspreekt, is een heerlijk voorbeeld van oprechtheid. Hij wil 
wel geloven, maar voelt dat het ongeloof nog zeer sterk in 
hem was. Wat zal hij doen? Zuchten over zijn ongeloof dat 
nog in hem is? 

Enkele zaken om over na te denken:

1. Het enige middel om van de onoprechtheid verlost te worden, is om met een eerlijk haar naar Jezus te 
gaan, zoals deze man deed. Durf uit te spreken dat je met twijfels zit. Durf te verwachten, net zoals deze 
man deed, dat de Heer je hiermee zal helpen.
Zijn er bepaalde twijfels die voor jou een belemmering vormen in je geloofsweg? Heb je over die twijfels al 
gesproken in gebed? Durf je geloven dat de Heer aan je ongeloof te hulp zal komen? 

2. Een tegengestelde reactie als dat in dit verhaal is om, uit vrees om onoprecht te zijn, van de God weg te 
blijven. Tegen jezelf zijn. Al denk je dat van je 100 % er 99 % getuigt van ongeloof en slechts 1 % van geloof, 
ga daarmee toch naar Jezus. Dat is oprecht. We moeten lezen om elke dag ons hart eerlijk aan God voor 
te leggen. Aan Jezus’ voeten is de enige plaats waar we kunnen overwinnen. Als we twijfelen, kunnen we 
om meer geloof vragen. Als we aarzelen in ons besluit om te volgen, kunnen we om meer vastberadenheid 
vragen. Als we niet bereid zijn te gehoorzamen, kunnen we vragen om ons welwillend te maken.

Probeer deze week elke dag specifiek voor één punt te bidden waarbij je Gods hulp echt nodig hebt. Neem 
tijd voor gebed, dit is een vitale communicatie tussen jezelf en God die werkelijk loont en je zal helpen in je 
persoonlijke groei.

Naar: “De twaalfde dag” (auteur onbekend), aangevuld met commentaar uit GotQuestions.com
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Door: Jan Hostens

6. Prediking

https://www.depottenbakker.be/Prediken/preek-jan/

Prediking te beluisteren via:

Vrucht van geloof

Beste broeders en zusters,

Een nieuw jaar ligt voor ons, een jaar vol nieuwe zegeningen, een jaar vol vreugdevolle momenten, maar 
ook een jaar waar we niet zullen ontkomen aan zorgelijke momenten, aan situaties waarmee wij ons geen 
raad weten. We zullen voor uitdagingen gesteld worden en er zullen verleidingen op ons pad komen, er zullen 
momenten zijn dat we struikelen. Sommigen van ons zullen dit komende jaar worstelen met oude patronen van 
zondige gewoonten, verslavingen, karakterzonden en verlangens naar zaken die we eigenlijk haten. Dit jaar zal 
ons net als vorige jaren confronteren met de gebrokenheid van deze wereld. Dit jaar zal de duivel niet stiller 
zijn dan voorgaande jaren; sterker nog, hij zal in deze laatste dagen alles op alles zetten om jouw en mijn ziel 
te laten twijfelen aan het bestaan van God, aan zijn liefde, genade en ontferming. De boze zal ons verleiden en 
proberen mee te zuigen op de weg die eindigt in het verderf. De satan heeft maar één doel en dat is misleiden, 
verwarren, ontmoedigen, chaos maken en kapot maken waarbij dood en verderf zijn hoogste doel zijn.

Zulke momenten kennen we allemaal en ik wil zo’n een ervaring met jullie delen, een ervaring waarin ik mij 
door allerlei negatieve gedachten liet meeslepen. Niets is dan nog goed en je twijfelt aan alles en ook vooral 
aan jezelf. Ook aan het bestaan van God. Maar God is getrouw en toen ik die morgen willekeurig mij bijbel 
opensloeg, wat ik normaal niet gauw doe, viel mijn oog op Markus 11: 22 ‘En Jezus antwoordde en zei tegen 
hen: HEB GELOOF IN GOD’ .Dat was wat ik nodig had en ik ervaarde het als een antwoord van de Heer, een 
persoonlijke bemoediging vanuit de hemel. Het resultaat was dat ik die morgen de Heer, mijn God kon danken 
en loven.

Vaak spreekt onze Vader door de 
bijbel heen ,bemoedigt , onderwijst 
en vermaant Hij ons door zijn woord. 
God spreekt namelijk tot ieder mens 
en in iedere situatie op een unieke 
manier, die alleen jij verstaat. Dat 
kan zo subtiel zijn, dat ieder ander 
het zou wegwimpelen met “oh, is 
het dat maar”. Maar voor jou is dat 
Gods stem, herkenbaar?  En ook 
vandaag wil ik het woord van God 
tot ons laten spreken.

Romeinen 5:1 -5

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God 
door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de 

toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij 
staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 
En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, 

omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 
en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En 

de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze 
harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
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De christenen in Rome hebben deze geweldige brief 
ontvangen, waarin alles draait om rechtvaardiging. Dat lezen 
we in Romeinen hoofdstuk 1: 3-19. En vrede met God door 
onze Heere Jezus Christus. Paulus, een goed leraar, herhaalt 
voor de zekerheid nog even het belangrijkste punt: geloof 
geeft redding, geloof redt. Door het aanhalen bijvoorbeeld 
van Abraham (Romeinen 4:3) ‘En Abraham geloofde 
God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend’. Ook de 
verzen 7-8: ‘Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden 
vergeven zijn, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig 
is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent’.

Paulus trekt hier een conclusie (Romeinen 
5: 1) met het woordje DAN namelijk als 
wij geloven zijn we gered en vooral VREDE 
bij God. Hoe? Door Jezus Christus onze 
Heere en het werk op Golgotha. Dat is 
een zekerheid die ons niet kan afgenomen 
worden, niet door omstandigheden, niet 
door gevoelens, niet door eigen denkwijzen 
enz. Het woord van God is de waarheid en 
dat mogen we ons toe-eigenen door het 
geloof in Jezus Christus. 

Paulus gaat 4 dingen noemen die vrucht van het geloof zijn:

1. Vrede met God (vsers 1)
2. Toegang tot genade (vers 2)
3. Hoop op de heerlijkheid (vers 2b)
4. Volharding in de verdrukking (vers 3)

Dit zijn dingen die we hebben en Paulus wil dat elke christen snapt dat deze ons bezit zijn, van God gekregen 
door het geloof in de Heer Jezus ’offer aan het kruis .De vraag is niet of je ze hebt, maar of je er iets mee doet. 
God belooft dat Hij je dit gegeven heeft. Door het lezen van de bijbel kunnen we die beloftes ontdekken en 
ons toe-eigenen. De duivel wil ons graag beroven van leven naar al deze beloftes. Hij weet dat hij ons niet kan 
beroven van het bezitten van deze dingen, want God belooft het, maar hij kan ons wel tegenhouden van er 
naar te leven.

1. Vrede met God

Dit is het allereerste dat geloof teweeg brengt, vrede. Het 
betekent “de rustige staat van de ziel die verzekerd is van redding 
door Christus, en zo niks vreest van God en tevreden is met de 
situatie, wat die ook is.”

Deze vrede maakt de weg vrij naar vrede in alles wat je doet, 
vrede in elke situatie, ondanks de situatie. Vrede terwijl alles 
om je heen in elkaar stort, vrede die volledig gebouwd is op 
vertrouwen in God. Deze vrede heeft Paulus meermaals mogen 
ervaren. Het stelde hem in staat om in de gevangenis, gemarteld 
en dan geketend, God te aanbidden. Dit is wat de vrede van God 
in een mens kan doen, ondanks de situatie. En bovenal is dit 
vrede met God zelf, waardoor we eeuwig leven hebben.

Dit zijn Jezus’ woorden: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u: 
niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet 
in beroering raken en niet bevreesd worden’ (Johannes 14:27).

Vrede waardoor we niet heen en weer geslingerd worden door 
omstandigheden, vrede waardoor we niet moedeloos of bang 
hoeven te zijn. Vrede met God, de eerste vrucht van het geloof, is 
er voor iedereen die gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God.

Foto: Unsplash - javardh.jpg
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2. Toegang tot genade

Jezus heeft ons toegang gegeven “tot deze genade waarin 
wij staan”. Dit wijst naar een geestelijke situatie voor de 
christen, iemand die geregeerd wordt door de kracht van 
Gods genade. Dit is niet iets wat we kunnen verliezen. Staan 
in de genade is een actie die voor eeuwig geldt. Dit is een 
cadeau van God, iets wat hij niet terugneemt. Staan in de 
genade stelt ons gerust. Gods huidige houding tegenover de 
gelovige in Christus Jezus is er een van genade. Hij ziet hen 
in termen van vreugde, schoonheid en plezier omdat we in 
Jezus zijn.

God houdt van jou, Hij wil jou bij zich hebben. Waarom zou 
God ons, mensen, hebben geschapen naar zijn beeld en 
gelijkenis? Omdat God liefde is en Hij die liefde wil delen met 
ons mensen. Jezus heeft dat mogelijk gemaakt aan het kruis.

Trap niet in de valkuil die de satan zo slim heeft neergezet: 
beginnen met genade, maar dan weer zelf gaan werken. Je 
hebt een positie van God gekregen, volledig op basis van 
genade. Blijf staan in die genade, je hebt toegang tot die 
genade door genade, halleluja prijs de Heer.

3. Hoop op de heerlijkheid van God

Dat is onze toekomst, die begint op het 
moment dat we tot geloof komen: het 
vooruitkijken naar hoe het in de hemel 
zal zijn. Geloof in Jezus geeft zoveel hoop, 
want door ons geloof weten we dat er 
meer is dan alleen dit leven. We weten dat 
er een geweldige toekomst is bij God, in 
de hemel. Door geloof in Jezus verandert 
ons hele toekomstperspectief. We mogen 
hopen op God, op wie Hij is. Dit is waar 
we mogen in roemen, het wijst ons op het 
zich verheugen in iets waarvan je zeker 
bent dat het komt. God belooft dat Hij ons 
dit geeft, en dan is het zekerheid.

We zijn zo ontzettend gezegend als 
christenen. We krijgen van God vrede, 
toegang tot genade, hoop op heerlijkheid, 
allemaal door het geloof in Jezus Christus, 
de Zoon van God.

Foto: Unsplash - Raquel Pedrotti.jpg
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4. Volharding in de verdrukking

Roemen in de verdrukking

Voor alle duidelijkheid, dit gaat over moeilijke 
tijden, over in elkaar gedrukt worden. En die 
gaan komen. In Johannes 16: 33 zegt Jezus: 
‘In de wereld zult u verdrukking hebben, 
maar heb goede moed; Ik heb de wereld 
overwonnen’. We mogen zelfs roemen in die 
verdrukkingen, omdat we weten dat God met 
ons bezig is, dat God deze dingen zal gebruiken 
om ons te vormen, om ons meer op Jezus te 
laten lijken. Roemen in verdrukking is een 
keuze, om juist in die moeilijke periode op Jezus 
zien en te vertrouwen dat Hij je eruit haalt. Was 
Paulus daar geen schitterend voorbeeld van?

Volharding in de verdrukking

Een van de grootste zegeningen van verdrukking, 
is de volharding die je leert. In verdrukking is 
het volharden of opgeven. God wil dat wij leren 
volharden, leren doorzetten. Volharden in 
gebed en smekingen, in goed doen, in de leer…

In Jakobus 5:11 lezen we: ‘Zie, wij prijzen hen 
gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van 
de volharding van Job, en u heb de UITKOMST 
VAN DE HEERE GEZIEN, DAT DE HEERE VOL 
ONTFERMING IS EN BARMHARTIG’. 
Door volharding krijgen we zegeningen die we 
anders mislopen, denk maar aan Job die kon 
zeggen: ‘Alleen door het horen met het oor 
had ik van U gehoord, maar nu heeft mijn oog 
U gezien’. (Job 42:3). Een intenser geloofsleven 
is de vrucht van volharding.

Ondervinding door verdrukking

Ondervinding betekent letterlijk ervaren. Juist deze 
ervaringen kunnen ons vormen. Ons karakter zal 
veranderen omdat dit proces ons meer op Jezus 
doet lijken. Dat is ook Gods doel, dat we meer gaan 
denken, doen en laten zoals Jezus. En de vrucht van 
die ondervinding is net als Job een dieper geloofsleven. 
Wij moeten alleen de keuze maken om een periode 
van verdrukking ook op die manier te zien. Te vaak zien 
wij op de omstandigheden in plaats van op het grote 
plaatje dat God met ons bezig is.

Hoop door verdrukking

We komen hier weer uit bij de hoop, omdat we door 
de verdrukking gaan zien wie God is en ervaren dat Hij 
perfect te vertrouwen is. Daardoor krijgen we meer en 
meer oog voor de eeuwigheid. Je zal gaan zien dat wat 
God zegt waar is, dat Hij altijd bij je is en dat Hij je altijd 
draagt. Dat is een hoop, in elke omstandigheid, waar de 
wereld niet bij kan. Dit is hoop, die alleen door geloof in 
Jezus Christus te krijgen is, en in dit alles mag je weten 
dat geloof redt, en dat je zonden vergeven zijn als je die 
belijdt. Je mag weten dat jouw eeuwigheid vaststaat en 
dat God door de Heilige Geest hier op aarde met je aan 
de slag gaat. Hij heeft je lief, Hij draagt je en Hij leidt je. 
Wat een genade.

Als je het moeilijk hebt met lijden of verdrukking in welke 
zin dan ook, denk dan aan zij die u voorgegaan zijn, die 
als voorbeelden staan opgeschreven in Hebreeën 11, 
of aan hedendaagse broeders en zusters die weten wat 
lijden of verdrukking is,zoals Joni Eareckson, Richard 
Wurmbrand en vele anderen…..

Bronvermelding: calvarychapel - Casper deHaan

Foto: Pixabay - phoenixsierra0.jpg
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7. Extraatjes
Overdenking van Ides

Kenmerken van de Liefde
Galaten 5:13:26

Eigenlijk is er maar een vrucht van de Geest: LIEFDE. 
Daarom wordt zij op de eerste plaats genoemd. Alles wat daarna wordt opgenoemd is een 
gevolg van de liefde.

Een eerste kenmerk van de liefde is: VREUGDE. 
Het gaat hier om de vreugde in de Heer, die zin 
geeft aan ons leven.

Een tweede kenmerk van de liefde is: VREDE. 
En vrede betekent meer dan de afwezigheid van 
oorlog. Het is de vrede die mogelijk gemaakt is 
door Jezus de Heer van de vrede en verzoent de 
mens met God en met elkaar.

Een derde kenmerk van de liefde is: GEDULD. 
Geduldig zijn betekent voor ons dat wij onze 
naaste liefdevol verdragen. En als het een 
vervelende naaste is, dan is er zeer veel geduld 
nodig.

Een vierde kenmerk van de liefde is: 
VRIENDELIJKHEID. 
Als christen weten we dat vriendschap sterker 
is dan ruzie en afgunst. Een christen is iemand 
die mensen graag helpt en ieder mens als vriend 
heeft. 

Een vijfde kenmerk van de liefde is: GOEDHEID. 
Van christenen wordt verwacht dat zij goede 
mensen zijn met alleen maar goede bedoelingen, 
altijd bereid om elkander te helpen en met raad en 
daad bij te staan. 

Een zesde kenmerk van de liefde is: VERTROUWEN. 
Wanneer een christen belooft om dit of dat te 
doen in de gemeente, dan mogen de andere hem/
haar vertrouwen dat hij/zij het doet.

Een zevende kenmerk van de liefde is: 
ZACHTMOEDIGHEID.
Een christen streeft ernaar om iets te bereiken niet 
met geweld maar met zachte moed en met moed 
van de zachtheid.

Een achtste kenmerk van de liefde is: 
ZELFBEHEERSING.
Christenen trachten zich in iedere situatie te 
beheersen en hij overwint het van het kwade door 
goed te doen.

GEBED

Vader, U vraagt ons om vruchten van de Geest voort te brengen, om elkaar lief te hebben en 
om in de vrede en vriendschap met elkaar te leven. Vader, geef ons uw vergevende gezindheid 
en leer ons kwaad met goed te vergelden, want wij willen worden zoals Jezus. Dank U voor uw 
Woord die ons daarin de weg wijst en die voor ons een lamp is voor onze voet en een licht op 
ons pad.
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Boekentips:
Elke Dag Een Nieuw Begin
Max Lucado

Elke dag een nieuw begin - een bijbels dagboek voor kinderen van de bestseller auteur 
Max Lucado! De predikant uit Texas weet al jaren mensen te raken en te inspireren met 
zijn toegankelijke bijbeloverdenkingen en nu is er dan ook een dagboek voor kinderen.  

Elke dag een nieuw begin is gebaseerd op de succesvolle titel Leven uit genade 
en bevat 365 overdenkingen voor kinderen in de leeftijd 8-11 jaar. In duidelijke 
taal wordt genade uitgelegd met voorbeelden die herkenbaar zijn voor de jonge 
leeftijdscategorie. De verwerkingsopdracht bij elke overdenking maakt het gelezen stuk 
nog aansprekender.  

De pagina’s zijn aantrekkelijk opgemaakt. De pagina’s hebben twee kleuren. Dankzij 
de moderne bindwijze blijft het boek goed openliggen tijdens het lezen en de grote 
flappen zijn goed te gebruiken als bladwijzer. Dagboek Elke dag een nieuw begin is een 
aanrader om als gezin aan tafel te lezen of samen met een kind voor het slapengaan. 
Oudere kinderen kunnen het boek ook zelfstandig als dagboek gebruiken.

€ 20,99

Zij Lacht Dagboek

Dagelijks publiceert Zij Lacht een overdenking bij een bijbeltekst op de 
website. Meer dan 25.000 vrouwen lezen deze toegankelijke overdenkingen 
en worden zo elke dag aangevuurd om met God te leven. Zij Lacht heeft nu 
300 overdenkingen uitgezocht om in een offline dagboek te publiceren. De 

overdenkingen zijn kort en eigentijds en daardoor geschikt om overal te lezen. 
Elke overdenking wordt afgesloten met een ‘aan de slag’, zodat de lezer wordt 

uitgedaagd de boodschap mee te nemen haar leven in.

€ 24,95

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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De Bijbel in Beeld 11 • David C. Cook • Daniël
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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
 � wandelroute
 � kunstwerk
 � ...

weekbundel@depottenbakker.be

Werkje grote 
zondagsschool
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