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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=PLlovdaNGKlpyYnlZ00OTjyytsqap_G4sp

https://open.spotify.com/playlist/0V6SfbWqRlhwdt9Pmb43rU

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:

Here der heren (Opw 159)

Here der heren, Koning der koningen,
U wil ik eren, U wil ik lofzingen,
Rots aller eeuwen, U bent mijn Vesting,
mijn Vaste Burcht, bij wie ik schuil.

Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja

Eer aan de Vader, die alle dingen schiep.
Eer aan de Zoon, die mij tot leven riep.
Eer aan de Geest, U maakt ons samen ‚‚n,
U alleen, U heb ik lief.

Mildheid en majesteit (Opw 312)

Mildheid en majesteit,
God in Zijn waardigheid,
werd in zachtmoedigheid
een mens zoals wij.
Heer van de eeuwigheid,
teder en toegewijd,
wast ons de voeten,
Hij werd nederig en klein.

Vaders voorzienigheid,
beeld van Zijn zuiverheid,
leerde gehoorzaamheid
al was Hij de Zoon.
Droeg elke marteling
toen Hij door ’t lijden ging,
bad bij Zijn kruisiging:
vergeef wat ze doen.

Refrein:
O, wat een heerlijkheid,
mildheid en majesteit,
kom en aanbid Hem,
want dit is uw God, uw God,
want dit is uw God, uw God.

Wijsheid uitzonderlijk,
God ondoorgrondelijk,
heeft ons zo wonderlijk
Zijn liefde betoond.
Brengt ons barmhartigheid,
schenkt ons standvastigheid,
tilt onze mens’lijkheid
omhoog tot Zijn troon

Refrein

Foto: Pixabay - David Mark.jpg
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Voor eeuwig dankbaar (Opw 443)

U wachtte niet op mij,
want ik dwaalde af.
Maar U werd een kwetsbaar mens
zoals wij.

U wachtte niet op mij,
Maar U droeg mijn straf.
En U riep mij bij mijn naam:
“Kom bij Mij”.

Refrein: (2x)
Voor eeuwig ben ik dankbaar, o God.
Dankbaar voor het kruis,
Heer, dat U droeg.
Voor eeuwig ben ik dankbaar, o God.
U zocht mij, nog voor ik naar U vroeg.

Jezus, allerhoogste naam
(Opw 577)

Jezus, allerhoogste naam
mijn ziel zingt: Jezus,
het allermooiste lied.

Jezus, engelen aanbidden Hem.
Hemel en aard’
verheerlijken zijn naam.

Morgenster,
Stralend Licht,
Bron van levend water,
Roos van Saron.
Zoon van God.
Opgestaan en verhoogd,
alfa en omega;
u komt toe
aanbidding in eeuwigheid.

Ik aanbid U (Opw 481)

Ik aanbid U
met heel mijn hart
Ik verhoog U
met al mijn kracht

Heer, ik zoek U
Wil zijn waar U bent
Heer, ik volg U
Wil gaan waar U zendt.

Refrein: 
Heer, ik geef U mijn aanbidding,
Heer, ik geef U al mijn dank en eer.
U alleen wil ik aanbidden,
U alleen komt toe mijn dank en eer.

Heer, ik dien U
En buig voor U neer
Geef mijn leven,
Want U bent mijn Heer

Ik vertrouw U
Vader en Zoon,
Hef mijn ogen
Op naar uw troon.

Ik aanbid U
met heel mijn hart.
Ik verhoog U
al mijn kracht.

Heer, ik zoek U,
Wil zijn waar U bent.
Heer, ik volg U,
waar U zendt.

Heer, ik dien U,
en buig voor U neer,
geef mijn leven,
U bent Heer.

Ik vertrouw U,
Vader en Zoon,
hef mijn ogen
naar uw troon.

Foto: Pixabay - David Mark.jpg
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2. Weekuitdaging
Thee maken

Foto: Pixabay - dungthuyvunguyen.jpg

Je hebt vast wel een thee gemaakt. Hoe langer je het theezakje in het hete water laat zitten, hoe meer de 
kleur van het water veranderd. Hoe meer ook de smaak en geur van de thee vrijkomen. Zo is het ook met ons. 
Hoe meer tijd we in de aanwezigheid van God doorbrengen hoe meer zijn geur, smaak en karakter in ons kan 
doordringen. 

2 Korinthe 2:15

Want wij zijn voor God een aangename 
geur van Christus, onder hen die zalig 

worden en onder hen die verloren gaan;

Zet een kop thee en lees Johannes 15.
https://youtu.be/1rfC8WjUARo
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3. Kidsmoment

https://youtu.be/1rfC8WjUARo

Voor het werkje kijk in de bijlagen

Te bekijken via:

Jezus en Nicodemus
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

We verwachten je op ZOOM

woensdag 27 januari 19u30

Details komen in de WhatsApp groep
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Door: Thomas Nop

5. Prediking

https://www.depottenbakker.be/Prediken/op-zoek-naar-god/

Prediking te beluisteren via:

Psalm 42

Gelijk een hinde smacht naar waterbeken, 
Zo smacht mijn ziel naar U, o God. 
Mijn ziel dorst naar God, 
Naar de levende God;
Wanneer zal ik komen
En voor Gods aangezicht verschijnen?

Mijn tranen zijn mij tot spijze
dag en nacht,
daar men de ganse dag tot mij zegt:
Waar is uw God?

Hieraan wil ik denken
en mijn ziel in mij uitstorten:
hoe ik optrok in de dichte rom,
voor hen uit schreed naar Gods huis,
bij jubelklank en lofgezang
een feestvierende menigte.

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
Mijn verlosser en mijn God!

Mijn ziel buigt zich neder in mij,
daarom gedenk ik Uwer
uit het land van de Jordaan en de Hermonbergen,
uit het klein gebergte.

Watervloed roept tot watervloed
bij het gebruis uwer stromen;
al uw baren en golven
slaan over mij heen.

Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God mijns levens.
Ik wil tot God, mijn rots, zeggen:
Waarom vergeet Gij mij?

Waarom ga ik in het zwart
Vanwege des vijands onderdrukking?

Met een doodsteek in mijn beenderen
honen mij mijn tegenstanders,
doordat zij de ganse dag tot mij zeggen:
Waar is uw God?

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog leven,
Mijn verlosser en mijn God

Psalm 43 
(vervolg op Psalm 42)

Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding
Tegen een volk zonder godsvrucht;
Doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht.
Want Gij zijt de God mijner toevlucht;
waarom verstoot Gij mij?
Waarom ga ik in het zwart
Vanwege des vijands onderdrukking?

Zend uw licht en uw waarheid;
mogen die mij geleiden,
mij brengen naar uw heilige berg
en naar uw woningen,
zodat ik kan gaan tot Gods altaar,
tot de God mijner jubelende vreugde,
en U love met de citer,
o God, mijn God!

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, 
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal hem nog loven,
Mijn Verlosser en mijn God!
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In het leven kunnen we door zware omstandigheden gaan en periodes waar we ons verloren voelen. Er is een leegte in ons 
waarvan we niet weten waar het vandaan komt en hoe lang deze er al is. De Bijbel leert ons hierover zodat we begrijpen wat er 
gebeurt, zodat we gesterkt worden en zodat we met hoop verder kunnen kijken. 

Uit Psalmen 42 en 43 leren we het volgende:
1. Wat is het verhaal?
2. Wat is de oorzaak?
3. Hoe kunnen we verder gaan? 

Op zoek naar God

1. Wat is het verhaal?

Psalm 42: 2-3 Gelijk een hinde smacht naar waterbeken, Zo smacht 
mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, Naar de levende God; 
Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?

Een hinde is een intelligent dier dat goed voor zichzelf kan 
zorgen en fit blijft in alle omstandigheden, een gezonde hinde zal 
daarom geen extreme dorst hebben omdat deze op voorhand al 
voldoende water gedronken zal hebben. Deze hinde echter, smacht 
naar water: is uitgeput, is verloren, gewond, en is op zoek 
naar water. Het lijkt erop dat deze op zoek gaat naar water bij 
de waterbeken waar deze gewoon was om vroeger water te vinden. 
Eenmaal bij die plaats gekomen, ontdekt deze dat er geen water 
meer is. 

Deze persoon, deze man is zoals de hinde: uitgeput, verloren en 
op zoek naar God. Deze man verlangt zo hard naar God, maar 
tijdens zijn zoektocht naar God, vindt hij niets:
Deze man geloofd in een levende God, heeft goede, mooie en krachtige 
ervaringen gehad met God. Nu zit hij echter in een situatie waar hij 
God niet meer ziet, niet meer voelt en niet meer hoort. Hij voelt zich 
ver weg van God, hij ervaart God niet meer en weet niet waar God te 
vinden. Het lijkt alsof God niet er niet meer is.
Hij kan niet slapen, niet eten, is onrustig en heeft vele zorgen.

Er zijn Psalmen waar we 
een gelijkaardig verhaal 
horen, en waar er sprake 
is van schuld, van spijt 
of van zonde. Het gaat 
dan om een moeilijke 
situatie waarbij de persoon 
zelf de oorzaak van deze 
moeilijkheden is. 

In het verhaal van Psalm 
42 vinden we geen tekenen 
dat deze man een fout heeft 
gemaakt, er is geen sprake 
van schuld of spijt. Ondanks 
dat deze man niets verkeerd 
heeft gedaan, lijkt hij toch 
ver van God verwijderd te 
zijn.

Vers 2 is een beeld dat toont wat er gaande is, en vers 3 geeft uitleg wat dit betekent.

Foto: Pixabay - Free-Photos.jpg
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Wanneer er iets fout gaat hebben 
we de gewoonte en om meteen te 
zoeken naar de oorzaak of wie 
de schuldige is. 

Als het dan gaat om een leven van 
een christen, dan hebben we zelfs 
de neiging om de oorzaak te gaan 
zoeken in zijn persoonlijk leven: 
bid je genoeg? Zing je genoeg? Heb 
je al je zonden beleden? Vast je 
genoeg? Ga je genoeg naar de kerk? 
Evangeliseer je wel genoeg? 

Deze Psalm toont dat zo’n 
omstandigheden jou kan 
overkomen, ook al heb je niets 
verkeerd gedaan.

Voor de jonge gelovigen: dit 
verhaal is om je voor te bereiden. 
Deze situatie kan iedereen 
overkomen, dus ook jou, ook al heb 
je zelf niets veroorzaakt. Het kan zijn 
dat je in het begin van je leven heel 
enthousiast en positief bent, tot je in 
zo’n omstandigheden terecht komt. 
Schrik niet, het zal je overkomen. 

Voor ons allemaal: misschien zit 
je al in zo’n situatie, het begin 
ervan, of misschien al een langere 
tijd. Mogelijks begon het met iets 
kleins, waarbij je even weg was van 
God. En naarmate de tijd verder 
gaat, merk je dat je verder en verder 
weg bent van God. Je geloof in God 
is niet weg, maar wel je ervaring met 
God is weg. 

Deze Psalm is er om zo’n 
omstandigheden uit te leggen en 
ons een in een richting te duwen 
waar we terug kunnen komen 
waar we horen: heel dicht bij 
God.

2. Wat zijn de 
oorzaken?

Deze Psalm beschrijft enkele oorzaken die ervoor 
zorgen dat deze man zich verloren voelt en God 
niet meer ervaart. De oorzaken die hier beschreven 
worden zullen jou niet altijd weg halen van God, maar 
het kan wel voorkomen. Het zijn ook oorzaken waar de 
persoon zelf niet direct schuld aan geeft. 

Wat kan er nu voor zorgen dat we de ervaring 
met God verliezen?
•	 Gemeenschap verliezen (Psalm 42:5)
•	 Ontgoochelingen in het leven (Psalm 42:4)
•	 Fysieke problemen hebben (Psalm 42:4)

Gemeenschap verliezen
(Psalm 42:5)

Psalm 42:5 Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij 
uitstorten: hoe ik optrok in de dichte rom, voor hen 

uit schreed naar Gods huis, bij jubelklank en lofgezang 
een feestvierende menigte.

We leren dat deze man vroeger mee was met het volk 
van God: samen optrekken naar de tempel, zingend, 
lovend, biddend, feestvierend en vol vreugde. Maar 
dat is niet meer het geval, het is slechts een 
herinnering geworden.  

We weten dat deze man op honderden kilometers 
is verwijderd van waar hij vroeger was met het 
volk. De reden kennen we niet: we weten niet of dit 
een bewuste keuze was zoals een verhuis, of een 
gevangenschap, of een vlucht, … Het enige was we 
weten is dat hij heimwee heeft naar toen.

We hebben allen contact nodig met elkaar, de 
vrienden, familie en broeders in God, in Christus. We 
kunnen niet alleen blijven gaan door het leven. Contact 
verliezen met anderen, of dit een bewust keuze is of 
een onbewuste, kan op termijn ervoor zorgen dat 
we de ervaring van God missen.

In Jezus zijn we één lichaam, we horen allen bij 
God, daarom is contact met mekaar zo nodig. 
Het is goed om te bidden, om het Woord te lezen, om 
te gaan in aanbidden alleen. Anderzijds is het ook 
noodzakelijk dat we dit doen samen met anderen.  

Gemeenschap verliezen kan ons doen 
verwijderen van God. Daarom hebben we 
vrienden en steun nodig rondom ons, ook al zijn 
dit er niet veel.

Foto: Pexels - Maria Orlova.jpg
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Ontgoochelingen in het leven 
(Psalm 42:4)

Fysieke problemen hebben 
(Psalm 42:4)

Psalm 42:5 daar men de ganse 
dag tot mij zegt: Waar is uw God?

Psalm 42: 4 Mijn tranen zijn 
mij tot spijze dag en nacht,

We weten niet wat de exacte omstandigheden 
zijn van deze man en wat er precies gebeurd 
is. Wel weten we dat de huidige situatie geen 
normale situatie is. Wanneer men zich afvraagt 
“Waar is uw God nu???”, dan duidt dit op 
een situatie die ernstig is voor deze man. 
Dit maakt dat anderen beginnen te twijfelen of er 
wel een God is en of die God wel bij hem is. 

Er kunnen triestige gebeurtenissen 
voorkomen in je leven, er kunnen je erge 
dingen overkomen. Je kan te maken hebben 
met verlies, met fysieke schade en pijn, met 
mentale schade en pijn, zware ontgoochelingen, 
kwetsende dingen tot diep in je hart. Het zijn 
dingen die zwaar te verteren zijn, dingen die niet 
te verdragen zijn. 

Wanneer je niet op de juiste manier omgaat 
met deze gebeurtenissen kan het je bitter 
maken en zuur. Deze bitterheid komt er omdat 
je houvast aan het verliezen bent in het leven. Je 
verliest deze houvast omdat je de echte waarheid 
niet meer ziet. Het is deze bitterheid dit je kan 
verwijderen van God. 

“God! Waarom laat u dit toe in lijn leven? Waarom 
laat u dit lijden toe?”

De echte vraag is: wat zou je doen in je leven als 
je door zo’n omstandigheden ging en je had God 
niet in je leven?

à Ontgoochelingen in ons leven kunnen ons 
bitter maken en ons verwijderen van God. 
We hebben daarom een houvast nodig in 
ons leven, we hebben waarheid nodig.

Deze man heeft fysieke problemen, dit gaat 
om zijn lichaam en zijn gezondheid. Hij 
eet niet, hij drinkt niet, hij slaapt niet. En deze 
dingen zorgen ervoor dat hij in een depressie 
terechtkomt. Deze depressie zorgt er dan weer 
voor dat hij nog minder slaapt en zich nog minder 
goed voelt.. Dit gaat zo rond en rond..

Het kan zijn dat deze persoon ziek is, of 
gewond, of zich misschien ooit heel veel 
zorgen maakt. We weten het niet, maar we 
weten wel dat fysiek hij kapot aan het gaan is. 
Fysiek niet goed zijn, of je fysiek niet goed 
voelen, kan je op termijn kapot maken. 
Dit kan je op termijn ook verwijderen van God 
omdat dit invloed heeft op je denken en voelen. 

Voor sommige mensen is het nodig om je te 
laten opvolgen door een dokter en in handen te 
zijn van de geneeskunde. Voor anderen is het 
nodig om tijdig en rust en slaap te vinden. Het 
kan zijn dat je meer beweging en sport nodig 
hebt. Ook kan het zijn dat je beter op je voeding 
moet gaan letten, door bv meer fruit en groenten 
te eten en minder snacks. 
Het kan ook een combinatie van allemaal zijn. 
En mogelijks zal je hiervoor hulp nodig hebben 
van anderen. 

Omdat fysieke problemen jou kunnen kapot 
maken mentaal, is het belangrijk om goed 
voor je te zorgen of laten zorgen.

Om een gezond leven te hebben met God hebben 
we dus drie belangrijke zaken nodig: vrienden 
en steun, fysieke een goede gezondheid en de 
waarheid.

Foto: Pexels - cottonbro.jpg
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3. Hoe gaan we verder?
We kennen nu het verhaal en beseffen dat dit ook van toepassing op ons leven: die leegte, die afstand 
van God, het missen van de ervaring met God.

We kennen nu ook de mogelijke oorzaken.

Deze Psalm beschrijft ons ook hoe we verder kunnen: namelijk hoe we de waarheid in ons leven terug 
krijgen en hoe dit invloed zal hebben op alles. 

Je hart uitstorten en luisteren wat er fout gaat
Psalm 42: 5 Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten

Deze man zit in een situatie dat hij God niet meer voelt. Bidden en God 
loven lijkt geen zin meer te hebben omdat God er niet meer lijkt te zijn. 
Hij voelt zich verlaten door God en weet niet meer wat te doen.

Wat deze man doet is anderzijds opmerkelijk: de hele Psalm en 
een gebed, een zoeken en een roep naar God. Hij stort zijn hart 
uit helemaal bij God. Hij vertelt God hoe hij zich voelt en schreeuwt om 
God. 

Dit is de eerste stap: wanneer je God niet meer voelt, en wanneer het 
lijkt alsof bidden, lofprijs en God zoeken, geen resultaat geeft. Dan is dit 
net het moment om te blijven bidden, te blijven God loven en danken en 
te blijven om God te zoeken.

Stort je hart uit bij God en vertel hem alles wat zich in jou afspeelt.

De hoop zoeken in je leven
Psalm 42: 6 Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, Mijn verlosser en mijn God!

Deze man is onrustig en tijdens het uitstorten van zijn hart naar God 
blijft hij zich afvragen waarom hij zich zo voelt. 
Tijdens het uitstorten van zijn hart, vertelt hij zichzelf dat hij zijn hoop 
moet vestigen op God. 

Dit is wat er gebeurd: terwijl je je hart uitstort aan God, terwijl je alles 
eruit gooit en nadenkt over wat er fout gaat besef je dat je op dat 
moment je hoop niet volledig op God hebt gevestigd. 

De reden waarom hij zich zo onrustig en verloren voelt is omdat hij op 
dat moment andere dingen belangrijker vindt in zijn leven. Hij zet 
andere dingen in de eerste plaats in zijn leven. Hij denkt een houvast te 
hebben aan andere zaken dan aan God, en dat maakt hem zo onrustig. 

De tweede stap is: om te ontdekken wat er op dit moment het 
belangrijkste is in je leven?
Wat telt er het meeste in je leven? Het gevaar is wanneer deze zaken 
jouw houvast blijven in je leven, het je kan kapot maken omdat er altijd 
wat kan gebeuren dat je houvast hierin verliest.
Zoek uit wat jouw houvast is: is het je werk? Je succes? Je imago? Je 
studies? Je gezin? Je functie? Je kinderen? Je huis? Je auto? Je bezet? 

Wanneer je ontdekt wat de houvast is in je leven, is het tijd om 
dit te laten als eerste plaats in je leven. Het is tijd dat God als 
eerst komt in je leven, en de rest volgt wel. 
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Gedenken hoe het leven 
was met God

Al deze dingen nemen en in je 
hart meenemen

Slot
Niemand kan je vertellen dat je 
niet bij God hoort. Jij kan komen 
tot God, wie je ook bent en waar 
je ook bent in alle dankbaarheid, 
door te aanvaarden dat Jezus jouw 
persoonlijke verzoener is met God, 
jouw persoonlijke redder. 

Aanvaard dat God ons het leven gaf
Aanvaard dat wij zelf niet goed 
genoeg zijn om bij God te zijn
Aanvaard dat Jezus voor jou zijn 
leven gaf, zodat jij bij God mag zijn

Kom tot God, vraag vergeving, 
neem Jezus aan als jouw leven, 
geef je leven in Gods handen.

Psalm 42: 7 Mijn ziel buigt zich neder 
in mij, daarom gedenk ik Uweruit 
het land van de Jordaan en de 
Hermonbergen, uit het klein gebergte.

Psalm 43:3- Zend uw licht en uw 
waarheid; mogen die mij geleiden,mij 

brengen naar uw heilige berg en 
naar uw woningen, zodat ik kan gaan 

tot Gods altaar, tot de God mijner 
jubelende vreugde, en U love met de 

citer, o God, mijn God!
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,  en 

wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal hem nog 
loven, Mijn Verlosser en mijn God!

Een hulp om terug houvast te vinden in 
God is om te herdenken hoe jouw leven 
was met God. Deze man herdenkt de 
moment dat hij samen liep met God en met 
het volk van God, dit herinnert hem terug 
aan de goedheid van God. Dit zorgt ervoor 
dat zijn verlangen naar God terug komt. Dit 
zorgt ervoor dat hij nog meer naar God zal 
zoeken. 

Neem tijd en ga terug in je gedachten: 
herdenk hoe je leven was voor je God leerde 
kennen. Herdenk de momenten dat je 
samen was met broeders, vrienden samen 
God zoekende. Herdenk hoe het was om in 
gebed en lofprijs bij God te zijn. Herdenk 
welke zegeningen je hebt gehad in je leven. 
Herdenk welke steun je had en welke troost 
je had. 

Ga God danken voor alle momenten in je 
leven: zowel de goede als slechte.

Door te gedenken hoe je leven was 
met God, krijg je een groot verlangen 
om terug te zijn bij Hem. Het geeft je 
hoop, vreugde en kracht.

Dit is wat deze man doet om de waarheid te vinden en 
om terug te komen tot God:
Hij stort zijn ziel uit en denkt na over zijn leven; hij 
zoekt zijn valse hoop in het leven, dingen die hij het 
belangrijkste vindt; en hij gedenkt God. 

Leer dit te doen en spreek tot je eigen ziel. Stap voor 
stap krijg je terug de vreugde in God. Stap voor stap 
komt je tot die dag dat je terug God zult loven en 
prijzen!

Vandaag hebben wij christen een grotere hoop die 
de man in deze Psalmen niet had: wij hebben 
Jezus Christus. Jezus kwam hier om al onze fouten 
op zich te nemen zodat wij bij God kunnen zijn zonder 
schaamte, zonder spijt, zonder schuld. 
Wij horen allemaal bij God in Jezus, en de dood van 
Jezus was voor iedereen, wie je ook bent, wat je ook 
gedaan hebt, wat je ook gelooft hebt. 
Wij hebben dit allemaal gekregen, enkel omdat God 
ons liefheeft, Hij die ons het leven gaf. 

Foto: Pexels - designecologist.jpg
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6. Extraatjes
Overdenking van Ides

De Goede Herder (Johannes 10)
Johannes 10

Jezus is onze goede Herder en wij de schapen 
volgen Hem omdat wij zijn stem kennen. En wie 
Hem volgt is  op de goede weg en zal leven hebben 
in overvloed.

Wanneer een herder op weg is met zijn kudde, 
dan herkent ieder schaap de stem van zijn herder. 
Ze waren zo met hem verbonden, dat ze alleen 
hem volgden. En is onze verbondenheid met onze 
herder Jezus ook zo groot dat we onmiddellijk zijn 
stem herkennen, temidden van andere stemmen?

En zijn we altijd zo verlangend om naar Hem te 
luisteren? Heer, ik verlang zo naar meer van U.

Een herder die echt met zijn schapen begaan is, is 
regelmatig op zoek naar nieuwe weidegrond waar 
er voldoende gras is. Een herder die echt met zijn 
schapen begaan is, zet zich in om de kudde bijeen 
te houden. Want een opstekende rover kon de 
schapen uit elkaar halen en verstrooiing brengen. 

Maar onze herder draagt ons in zijn armen en Hij 
stuurt de kudde in een bepaalde richting.

Een herder die echt met zijn schapen begaan is, 
draagt zorg voor ieder dier afzonderlijk. En als er 
één vandoor gaat, brengt hij het terug en als hij er 
één mist, zoekt hij het op.

Een herder die echt met zijn schapen begaan 
is, verdedigt zijn schapen tegen wilde dieren en 
rovers. Hij is bijzonder opmerkzaam en voelt aan 
waar leeuwen en bandieten op de loer liggen.

Een herder die echt met zijn schapen begaan is, 
neemt regelmatig eens afstand om vanop hoogte 
de hele kudde te overschouwen. Zo kan hij zien 
welke schapen het regelmatig moeilijk hebben of 
moeilijk maken voor de anderen. Hij merkt waar 
er wrijvingen opdagen en heeft de moed om op te 
treden.

Zo is het ook met onze Goede Herder die zijn leven 
inzet voor zijn schapen. Hij wil onze Herder zijn die 
ons leidt en voorgaat, die ons richting geeft en de 
weg wijst die we mogen gaan.

GEBED

We bidden U, houd ons op de weg, leer ons behoedzaam om te gaan met mekaar en met allen 
die Gij ons hebt toevertrouwd. Heer, wees ook deze week onze herder. 
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Jezus Hij die jou kent
Max Lucado

Max Lucado brengt met sprekende, alledaagse verhalen het leven en 
de bijzondere eigenschappen van Jezus naar voren: Jezus als Immanuel, 
Vriend, Leraar, Wonderdoener, Lam van God en Koning die komt. Hierdoor 
leer je de persoon waar het christelijk geloof om draait, beter kennen en 
word je uitgenodigd om je persoonlijke relatie met Hem te verdiepen. Dit 
boek bevat de kern van 
wat Lucado door de tijd 
heen leerde over Jezus. 
Achterin staan voor elk 
hoofdstuk enkele vragen 
waarover de lezer zelf 
of met anderen kan 
nadenken.

€ 20,00

Boekentips:
God en de pandemie
Tom Wright

Nicolas Thomas (Tom) Wright (1948) was bisschop van Durham van 2003 tot 2010. 
Vervolgens werd hij onderzoekshoogleraar Nieuwe Testament en Vroege Kerk aan 
St. Mary’s College aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland en in 2019 senior 
research fellow aan de Universiteit van Oxford. Wright schrijft over theologie en het 
christelijk leven en de relatie daartussen. Hij pleit voor een Bijbelse herwaardering van 
theologische zaken als rechtvaardiging, wijding van vrouwen en populaire christelijke 
opvattingen over het leven na de dood; hij bekritiseert het idee van een letterlijke 
opname van de gemeente.

Als auteur van meer dan tachtig boeken staat Wright in academische en theologische 
kringen hoog aangeschreven. Van zijn bekende serie ‘Christian Origins and the 
Question of God’ wordt het derde deel, The Resurrection of the Son of God (2003), 
door velen beschouwd als een uiterst oorspronkelijk werk over de opstanding van de 

historische Jezus, terwijl het vierde deel, Paul and the Faithfulness of God (2013), als Wrights magnum opus wordt 
beschouwd.

Enkele andere belangrijke titels van zijn hand zijn The New Testament and the People of God (1992), Jesus and the 
Victory of God (1994), Scripture and the Authority of God (2005), Surprised by Hope (2007), Virtue Reborn (2010), 
How God Became King (2012), The Day the Revolution Began (2016), Paul. A biography (2018), The New Testament 
in its World (samen met Michael F. Bird; 2019) en de driedelige Collected Essays of N.T. Wright Set (2020). Een 
deel van zijn boeken is al in Nederlandse vertaling verschenen, onder andere zijn toegankelijk geschreven serie 
Bijbelverklaringen ‘Het Nieuwe Testament voor iedereen’.

€15,99

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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Nonogram:

Raadsels van de week:

Nonogram is een logische puzzel met simpele regels en uitdagende 
oplossingen.

De regels zijn simpel:
Je hebt een rooster van vierkantjes, die ofwel zwart of met een X 
gemarkeerd moeten worden. Naast elke rij van het rooster wordt de 
lengte van het aantal zwarte vierkantjes in die rij getoond. Boven elke 
kolom van het rooster wordt de lengte van het aantal zwarte vierkantjes 
in die kolom getoond. Tussen elke rij of kolom zwarte vierkantjes komt er 
minimaal één X. Jouw doel is om alle zwarte vierkantjes te vinden.

1. Waarom eten sommige mensen geen 
mosselen in het weekend?

2. Het is rood en valt van de tafel?
3. Hoe klinkt de bel van een oen?

Antwoorden: 1. omdat het weekdieren zijn - 2. een kersenschudding - 3. Dom DIng! - 4. Tijd om naar een klokkenmaker te gaan - 5. 
Een theepot - 6. De vangrails

4. Hoe laat is het als je klok 13 keer slaat?
5. Het begint met T en eindigt met T en zit er vol 

mee. Wat is dit?
6. Op welke rails rijden geen treinen?
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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
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