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Bidstond • in de kerk

De tweewekelijkse bidstond gaat door in het gebouw
Volgende bidstond op 15 februari om 19u30.
Hopelijk tot dan!
De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden opgevolgd en gerespecteerd
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zoom-dienst
Komende zoom-dienst:
21 februari • 7 maart
Start: 10u •

voor technische
ondersteuning kom je best 15
min eerder

Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 876 4302 2941 • Pasw: 009113

Oproep • getuigenissendienst
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: Holly Delameillieure

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpxfQuxGtP86TkZW94GAILzG

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/3KNMhF0YS7f7hPXqrhjsIi

God maakt vrij (Opw 720)
In de naam van de Vader,
In de naam van de Zoon,
In de naam van de Geest
Voor uw troon,
Zijn wij hier gekomen
En verhogen uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan.
Hoor ons loflied, Heer,
Onze dank weerklinkt,
Eng’len buigen neer,
Uw gemeente zingt
En U draagt ons hoog
Op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij.
In de naam van de vader…
God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied,…
God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, …
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God is zo groot (Opw 508)
God is zo groot, oneindig groot. (4x)
Hij gaf ons de wind, de zee en het zand,
De zon en de bloemen, de sneeuw op het land.
Van ‘s morgens tot ‘s avonds, het hele jaar door
Verkondigt de schepping in koor:
God is zo groot, oneindig groot. (4x)
Wat God aan ons geeft is nieuw elke dag;
Van mooie zonsopgang, tot heldere nacht.
De dauw in de morgen, het daglicht breekt door;
Zing mee met de schepping in koor!
God is zo groot, oneindig groot. (4x)
Voor kleuren en klanken, voor dans en muziek;
Wij willen Hem danken voor al wat Hij schiep.
Wij zingen:
God is zo groot, oneindig groot.
God is zo groot, oneindig groot. (8x)
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De Koning in zijn Pracht
(Opw 661)
Refrein: (2x)
Maak groot onze God,
zing met mij,
maak groot onze God.
Zing, want Hij
is groot, zo groot, onze God.
De Koning in zijn pracht,
bekleed met eer en macht;
kom aarde, juich voor Hem,
aarde, juich voor Hem.
Het duister vreest zijn licht;
als Hij rechtvaardig richt,
dan vlucht het voor zijn stem,
vlucht het voor zijn stem.
Refrein
De God die eeuwig leeft,
de tijd geschapen heeft,
De Vader, Geest en Zoon,
Vader, Geest en Zoon.
Het Lam dat werd geslacht,
de Leeuw in al zijn kracht,
de Koning op de troon,
Koning op de troon.
Refrein
Bridge: (2x)
Allerhoogste Heer,
waardig onze Heer.
Kom, zing met mij:
maak groot onze God.
Refrein (2x)

Er is een verlosser (Opw 263)
Er is een Verlosser,
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus mijn Verlosser,
niemand is aan u gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
Refrein:
Dank u, o mijn Vader,
u gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat,
het werk op aarde is gedaan.
Ja, de dag zal komen,
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning dienen,
voor eeuwig en eeuwig.
Refrein (2x)

Heer ik prijs Uw grote naam
(Opw 430)
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
Refrein:
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
Refrein …
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2. Weekuitdaging
Lectio Devina: Psalm 65
Lees Psalm 65 om je gedachten
op God te richten en prijs
Hem door de woorden van de
psalmist uit te spreken tot God
alsof ze van jezelf komen.
Lectio Devina, wat goddelijke
lezen betekent, is een
spirituele oefening waarin
we ons wenden tot een
Bijbelgedeelte en het steeds
opnieuw lezen, heel langzaam,
nadenkend over elk woord en
elke zin, terwijl we aandacht
schenken aan de impact die
woorden op ons hart hebben.
Op deze manier "bidden we de
Geschriften".
Ga rustig zitten en neem de tijd
om te lezen. Een Lectio Devina
bevat gangbaar vier lezingen
onderbroken door vragen of
stiltes om na te denken of te
bidden.

Foto: unsplash - Ben White.jpg
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Eerste lezing
Lees de passage rustig door, één keer, langzaam. Pauzeer tussen zinnen. Eindig met een
minuut stilte.
Tweede lezing
Lees het opnieuw langzaam met nog langere pauzes. Let op de woorden of zinsdelen die
je aandacht trekken. Schrijf ze op als je klaar bent.
Derde lezing
Herlees de passage tot het woord of de zin die jou op de een of andere manier raakte.
Wanneer je dat woord of die zin bereikt, stop dan en herhaal het een paar keer.
Reflecteer
Reflecteer een tijdje op
de zin die je raakte. Laat
de woorden in interactie
gaan met je gedachten,
herinneringen enz. Begin je
af te vragen: "Wat zou God
me specifiek willen zeggen?".

Bid - verander die
laatste vraag in
een gebed. Spreek
met God over wat
je hoort of voelt.
Neem de tijd om te
zitten en te luisteren
naar Gods reactie.

Rust
Wees een tijdje stil.
Geniet ervan in de
tegenwoordigheid van
God te zijn. In deze stap
ga je van doen naar zijn.
“Wees” gewoon voor
een tijdje.

Vierde lezing: keer terug
Stel jezelf en God de vraag "wat moet ik doen als gevolg van het woord dat ik heb
gekregen?". Wat het ook is, schrijf het op. Dank God voor het woord en de roeping die
je hebt gekregen.

3. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch

Deze week een verhaal voor jullie met een mooie
en belangrijke boodschap. Terwijl het nu wellicht
aan het sneeuwen is, kunnen we ons met dit
verhaal alvast een beetje in het warme zuiden
wanen! Neem zeker ook de vraagjes op het einde
door om voor jezelf (of met mensen samen) over
de boodschap na te denken.

In februari hebben we opnieuw twee
tienermomenten via Zoom! Hopelijk worden
het snel terug “live”-momenten, maar noteer
alvast de volgende data in de agenda:
Woensdag 17 februari om 19u30
Woensdag 24 februari om 19u30
Tot dan!

Stel je eens voor dat er in een Afrikaans land een internaat is voor jeugdige
misdadigers. Jonge criminelen worden daar op een goed afgeschermde en
geïsoleerde school kennis bijgebracht. Als je daar les moet geven, moet je
heel wat in je mars hebben. Onder politiebewaking wordt daar lesgegeven. De
jongelui hebben daar allen wat op hun kerfstok. Er heersen zeer strenge regels.
Lijfstraffen worden volop toegepast.

Ondanks de keiharde aanpak zijn er echter drie jonge misdadigers niet meer te handhaven. De leraren op deze tuchtschool zitten
met de handen in het haar. Welke straf zouden ze nu nog moeten toepassen? Uiteindelijk wordt er een wrede straf opgelegd. Het
is een straf waarvoor ze duidelijk zijn gewaarschuwd. De jongelui dachten dat dit slechts een loos dreigement was, en dat ze dit
toch niet zouden doorzetten. Daarom gingen ze door met hun zondige streken.
De drie onhandelbare criminelen worden vastgebonden en geblinddoekt in een
landrover geduwd. Vervolgens rijdt men met de landrover de woestijn in.
Het wordt een urenlange tocht door de hete zandwoestijn. Dan wordt de auto
stilgezet. De jongens worden daarna uit de landrover gezet, terwijl ze elk nog een
kleine voorraad eten en drinken meekrijgen.

De auto wordt weer gestart en een strenge tuchtschoolleraar voegt hen door het open raam
nog toe: “Zo, dat is nu jullie straf. Jullie worden achtergelaten in de woestijn. Jullie wilden
niet gehoorzamen, nu moeten jullie het zelf maar uitzoeken… Jullie zien maar hoe jullie het
nu redden. Op school kunnen we jullie niet meer gebruiken. Als jullie kans zien om uit deze
woestijn te komen, zijn jullie vrij. We komen jullie niet meer ophalen. Jullie hebben nog even
tijd om over jullie zonden na te denken.”
De auto rijdt vervolgens in volle vaart terug naar de bewoonde wereld.
Als de stofwolken weer zijn gaan liggen, kijken de jongelui elkaar onthutst aan. Ze maken
elkaar los en turen de zandvlakte af. Wat verschrikkelijk! Ja, ze hebben het wel erg bont
gemaakt, maar deze straf is toch wel te zwaar…
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Eén van de jongens roept het hysterisch van kwaadheid uit: “Dit kunnen ze ons niet
aandoen!” Vervolgens gaat hij schelden en tieren. Hij gilt allerlei vreselijke verwensingen
uit naar het adres van de leraren. Hij is niet meer te kalmeren en blijft maar doorgaan.
Het lijkt wel dat hij zich steeds meer gaat opwinden in deze hete woestijn. Hij volhardt
in zijn grote en kwade opstandigheid, en is niet meer te rustig te krijgen. Dit is natuurlijk
erg onverstandig in de vreselijke hitte. Uiteindelijk krijgt hij een beroerte, waaraan hij kort
daarna ook bezwijkt.

Een andere jongen zit helemaal in elkaar gedoken te treuren. Hij ziet het absoluut niet
meer zitten. Volgens hem komen ze er nooit meer uit. Hij is als het ware psychisch
verlamd van ellende, waardoor hij geen poging meer onderneemt om uit zijn
ellendige toestand te geraken. Als hij om zich heen kijkt, grijpt de moedeloosheid
hem nog meer aan. Hij blijft maar apathisch zitten treuren. Er is geen beweging meer
in te krijgen. Zo zal hij het niet redden! De derde leerling doet nog pogingen om hem
mee te krijgen, maar hij wil niet meer – hij wil niet anders meer dan zo gauw mogelijk
sterven in deze hete woestijn. Wat verschrikkelijk! De moedeloze medeleerling wil
ook niets meer eten en drinken.

De enige nuchtere leerling gaat nu over zijn eigen behoud denken en er ook
daadwerkelijk aan werken. Hij gaat op weg om uit de woestijn te kunnen
ontkomen en neemt de voedselvoorraad van de overleden leerling mee.
Maar welke kant moet hij nu uit? Hoe kan nu ooit de goede richting en weg
vinden om uit deze ellendige omgeving te kunnen ontsnappen? Ja, hij heeft het
al door, natuurlijk! Hij zal gewoon de autosporen volgen… Hij bedenkt dat de
landrover is teruggekeerd naar de bewoonde wereld. Hij rekent uit dat het hem
wel drie dagen zal vergen om de afstand te overbruggen die de landrover heeft
afgelegd naar de bewoonde wereld.
Hij bekijkt zijn water- en voedselvoorraad. Hij snapt het al: ze hebben net genoeg
voorraad aan elk gegeven om drie dagen te kunnen overleven – al zal hij er wel
zuinig op moeten zijn.
Snel gaat hij terug naar zijn moedeloze medeleerling, en legt het hem uit. Maar deze zit zo in de put, dat hij het allemaal
niet gelooft. Hij maakt afwijzende gebaren en reageert uiteindelijk op alle argumenten: “Hou maar op! Er klopt allemaal
niets van je waardeloze theorieën. Ze hebben dit ons alleen maar aangedaan om ons kapot te maken en te laten omkomen
op een verschrikkelijk manier. Natuurlijk hebben ze ons geen kans gegeven om uit deze ellendige toestand te geraken.
Alle moeite om te ontkomen is toch voor niets. Ik zal me echt niet meer inspannen. Het heeft geen enkele zin. We zullen
toch omkomen… Laat me nu met rust! Ik wil hier sterven… en ik doe geen enkele moeite meer. Ga weg! Ga, alsjeblieft zo
gauw mogelijk weg! Ik wil er niets meer van horen. Ik doe er niets meer aan.. het heeft toch geen enkele zin.”
Wat de nuchtere leerling ook probeert, hij krijgt de moedeloze jongen niet mee. Ja, dan moet hij het zelf maar weten.
Hij moet niet te veel tijd verliezen, anders zal hij zelf ook nog omkomen. Spoedig verlaat hij daarom de arme jongen, die
zichzelf slachtoffer maakt van zijn negatieve, dwaze gedachten.
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Hij zal er alles aan doen om te overleven! Hij zal niet bij de pakken gaan neerzitten. Bovendien heeft de landrover toch
nog een spoor nagelaten, dat hij kan gaan volgen. Als hij nog langer wacht zal het spoor verderop door stuivend zand
onzichtbaar kunnen zijn geworden. Snel gaat hij voort langs het achtergelaten spoor.
De achtergebleven, moedeloze en onverstandige leerling is te laat nog gaan
lopen, maar na enkele dagen in de hete woestijn omgekomen. Hij was niet
‘op tijd’ gaan lopen.
De derde, verstandige leerling, is uiteindelijk veilig in de bewoonde wereld
aangekomen. Daarbij verkrijgt hij zelfs de vrijheid, die was beloofd. Hij hoeft
niet meer als tuchtleerling naar de speciale school terug.
Hij heeft in de woestijn zijn les goed geleerd. In de bewoonde wereld is
hij aangenomen op een andere school. Daar wordt hij niet meer als
tuchtleerling behandeld, en doet hij goed zijn best. Hij is nu blij en dankbaar
dat hij in vrijheid op deze school mag zijn, om hierop opgeleid te mogen
worden tot een hoger doel.

Vragen om over na te denken
1. Het zal je duidelijk zijn dat er in dit voorbeeldverhaal geestelijke lessen zitten. De mens is vanwege eigen schuld
uit het paradijs verdreven en in een eenzame woestijn terechtgekomen. Het voorbeeldverhaal leert ons dat
‘opstand en moedeloosheid’ op geestelijk gebied geen zinloos zijn. Ken je voorbeelden van zo’n opstand en/of
moedeloosheid?
2. De Heer heeft ons gelukkig niet aan onszelf overgegeven. Hij heeft ons niet in de steek gelaten. Hij heeft voor
zondaren een weg geopend om te kunnen ontkomen. Er is een spoor gevormd, waarlangs we weer kunnen
terugkeren tot de gemeenschap met God.
We worden aangespoord in Hebr. 12:1:
‘En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog houden op Jezus, de
Leidsman en Voleinder van het geloof.’
In Hebr. 12:12-13 worden we zelfs aangemoedigd:
‘Hef daarom de slappe handen op en strek de wankelende knieën, en maak rechte sporen voor uw voeten,
opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen.’
Wat gaat er in je om bij het lezen van deze verzen?
3. Hebreeën 10:19:
‘Broeders en zusters, door het geofferde bloed van Jezus kunnen we nu dus zonder vrees en vol geloof het
hemelse heiligdom binnengaan.’
Heb je al heerlijkheid en zaligheid gezien of ervaren in het verzoenend bloed van Christus? Je hebt het verzoenend
bloed nodig. Ieder mens is een zondaar en heeft daarom verzoening en reiniging nodig. Slechts het bloed van
Christus reinigt van alle zonden (1 Joh.1:7).

Naar: Pastorale Hulpverlening voor Jongeren, 2021.
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4. Prediking
Door: Jacob Vergouwe

Prediking te beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/rijke-blinde-zacheus/
Hallo,
beste vrienden, broeders en zusters.
Wat ongebruikelijke manier ontmoeten we elkaar langs deze digitale weg. Het zijn lastige tijden om elkaar
te kunnen ontmoeten in de gemeente, maar dan is het toch ook fijn dat we technische mogelijkheden
hebben om toch elkaar te kunnen bereiken. Zo willen we ook vanmorgen samen luisteren naar wat God
te zeggen heeft tot ons, door zijn Heilige Geest. We prijzen onze God dat Hij, als wij zijn woord openen,
Hij door Zijn geest bij ons wil zijn en wij ons hart mogen openen, om een boodschap te mogen ontvangen
die ons allen kan zegenen en kan helpen.

De rijke blinde zacheus
Lees: Lukas 18: 18-23
Na vers 23 gaat Jezus verder door te spreken over de rijkdom en hoe moeilijk het is
voor een rijke om het Koninkrijk van God in te gaan. Eveneens spreekt Hij over hoe de
apostelen of mensen die alles hebben opgegeven voor Hem, ook met Hem de zegen
mogen ervaren, vandaag en in de toekomstige tijd. Daarna gaat de tekst verder met de
aankondiging van het lijden.
Dan komen we bij een volgende gebeurtenis terecht, een gebeurtenis die plaatsvindt
rondom Jericho. Het eerste wat we daar zien is een blinde man bij de poort van Jericho
die hoort dat Jezus onderweg is. Hij zegt namelijk in vers 37: “Jezus Zoon van David,
erbarm U over mij!”
Hij deed dat met een luid roepen en uiteindelijk beveelt de Heer dat hij bij Hem gebracht
wordt. Dan heeft Jezus een eigenaardige vraag in vers 41: “Wat wilt u dat ik u doe? Hij
nu zei: “Heer dat ik weer kan zien” en Jezus zei tot hem: “zie weer. Uw geloof
heeft u behouden.” Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Hem, terwijl hij
God verheerlijkte en al het volk zag dit en bracht lof aan God.
Daarna volgt de geschiedenis van Zacheüs, dat een geweldig mooi verband heeft met het
voorgaande.

Lees: Lukas 19: 1- 10
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De vier evangeliën: verschillende stukjes van het schilderij
Wij christenen lezen de Bijbel,
omdat we de dingen van God
willen leren kennen. Zeker
de evangelische christenen
hebben de gewoonte om
kleine stukjes te lezen en
daaruit de boodschap van God
voor onszelf eruit te halen. Op
zichzelf genomen is daar niks
verkeerds mee. Het is alsof je,
om het zo te zeggen, in een
museum staat en je gaat heel
dicht bij een schilderij staan.
Dan zie je dat kleine stukje
van dat schilderij, de mooie
kleuren in detail, de kleine
composities die er zijn. Maar
soms is het nodig om een paar
stappen achteruit te zetten om
het gehele schilderij te zien.

Ik denk dat je kunt zeggen
dat de Here Jezus als persoon
zo’n bijzondere figuur is (we
weten dat natuurlijk wel uit
het de verdere geschriften die
wij gelezen hebben) en Hij
ook voor ons zo’n bijzondere
figuur is geworden. Het is zo
bijzonder dat het onmogelijk
is voor één persoon om de
schoonheid, de volheid van de
heerlijkheid van de Here Jezus
te beschrijven.

Waarom is het zo dat de
vier evangeliën min of meer
hetzelfde beschrijven?

Foto: Unsplash Sergei Akulich.jpg

Ik ben ervan overtuigd dat de
evangelist Lukas een schilderij
schildert met woorden, een
schilderij waarin hij de Here
Jezus wil voorstellen op één of
andere wijze.

Misschien heeft u zich wel
eens afgevraagd waarom er
in onze Bijbel vier evangeliën
geschreven zijn, die allemaal
over de Here Jezus gaan.
Ze beschrijven min of meer
hetzelfde vanaf de dag van
Zijn geboorte (soms zelfs
daarvoor, omdat er ook
een
geslachtsregister
is,
bijvoorbeeld in het evangelie
van Mattheüs) tot aan de dag
van Zijn opstanding. Soms
gaat het zelfs verder, zoals
we dat in het boek van Lucas
vinden, tot de dag van zijn
hemelvaart.

We kunnen het wel vergelijken met een diamant. Jezus is
de diamant en, zoals we weten bij diamanten, die hebben
allemaal verschillende kleuren. Dat is omdat de verschillende
vlakjes met de verschillende lichtinval verschillende kleuren
geven. Zo zou je kunnen zeggen: het is een diamant die
we hier voor ons geschilderd vinden. Door vier evangelisten
zijn er vier vlakjes waarlangs lichtinval komt, zodat we in
verschillende kleuren een verschillend idee krijgen over wie
de Here Jezus is.
Het is geweldig om te bedenken dat op deze manier de
evangelisten verschillend schrijven. Natuurlijk lijken de
eerste drie evangeliën heel veel op elkaar. Dat is zeker het
geval bij de eerste twee (Mattheüs en Marcus). Lukas sluit
er op aan, maar Johannes is dan weer helemaal anders.

Je zou kunnen zeggen dat de eerste
drie de nadruk sterk leggen op wat
Jezus heeft gedaan, terwijl de laatste,
het evangelie van Johannes, veel
meer de nadruk legt op wat Jezus
heeft gesproken. In de eerste drie
evangeliën is wat Hij doét erg aan
de orde. Deze evangelisten proberen
dan ook aan de hand daarvan het
schilderij te maken van wie Jezus
eigenlijk is. Bij Johannes is het veel
meer wat Hij gesproken heeft, zodat
we Zijn woorden en Zijn hart horen.
Op die manier kunnen we door Hem
het hart van de Vader horen.
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Lucas 18 en 19: twee rijke mannen
Laten we ons nu focussen op Lucas. Het is goed om de verhalen niet elk op zich te bekijken,
maar in verbinding met elkaar. Daar kun je veel van leren, met name de verbanden te zien.
Als we namelijk iets meer afstand nemen, dan horen of zien we misschien wel wat voor
verband er is tussen die losse verhalen. Want, zoals hiervoor reeds verteld werd, schildert
men met woorden en samen vormen de verhalen een totaalplaatje van de heerlijkheid van
de Here Jezus.
In Lukas 18 en 19 lezen we het opmerkelijke verhaal van twee rijke mannen. In Lukas 18
is er een rijke overste. In Lukas 19 vinden bij het begin ook een rijke man, hij is namelijk
een overste-tollenaar. Van beide wordt gezegd dat ze rijk waren (in 19:2 en in 18:24). Daar
tussenin staat nog een andere geschiedenis, namelijk deze van de blinde man bij de poort
van Jericho die een geweldige ervaring heeft dat Jezus zijn ogen opent.
Laten we eens kijken wat het onderwijs is dat deze Lukas aan ons wil geven.

Lucas 18: de rijke Wetvervuller
Het opmerkelijke is dat de rijke man in Lukas 18 de Wet van
God heel zijn leven gehouden heeft. Tenminste, dat zegt hij
toch, en de Here Jezus spreekt hem niet tegen. Hij vraagt
wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven. De Heer
zegt tegen hem: “Je kent de geboden”.
Inderdaad: in het Oude Testament is deze aan de Jood
gegeven, zodat wanneer ze de Wet zouden houden ook
het leven zouden ontvangen. De Wet is de Wet van de
tien geboden. Die wordt ook hier door Jezus genoemd en
wordt door allerlei voorschriften later in het oude testament
praktisch gemaakt.
We lezen dit in het boek Leviticus, als het gaat om de
eredienst, maar ook later in het boek Numeri. Ook door de
profeten wordt telkens weer uitgelegd en verteld wat de
essentie van de Wet is, wat je moet doen om het eeuwige
leven te beleven.
Deze man zegt op een hele bijzondere manier: “ik heb dat
gedaan van mijn jeugd af aan.” Je zou voor jezelf dit gesprek
kunnen veronderstellen: de Heer kijkt hem aan als hij dat
gezegd heeft. Een kleine stilte tussen deze twee personen.

Dan zegt de Heer tegen hem: “Nog één ding ontbreekt je.”
Hoe kan dat nu, die man heeft de geboden onderhouden vanaf
zijn jeugd? Is hij daardoor misschien ook rijk geworden?
Heeft hij de zegen van God ervaren door het houden van
de geboden, de tien geboden, de Wet? En toch? En toch
ontbreekt hem iets, want kennelijk heeft het houden van die
geboden deze man toch niet echt gelukkig gemaakt.
Het houden van deze geboden heeft ertoe geleid dat hij
toch die vraag stelt aan Jezus en hij zegt in vers 18: “Goede
Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?”
Kennelijk heeft het naleven van de goede geboden bij hem
niet de ervaring gebracht, dat hij het eeuwige leven heeft
of dat hij dat in de toekomst zal hebben. Hij is eigenlijk niet
zeker van dat hij het eeuwige leven heeft of krijgt.

Foto: Pixabay - Nattanan Kanchanprat.jpg
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We leren hier een geweldige les: het houden van geboden leidt er kennelijk niet toe dat wij
naar het eeuwige leven kunnen grijpen.
In ieder geval leidt het niet tot de ervaring
dat we het eeuwige leven hebben. De Heer
zegt: “Je moet één ding doen: je moet alles
verkopen wat je hebt en mij volgen, naar mij
toe komen, en mij volgen.”
Hij moet alles wat hij heeft verkopen, of ook:
alles wat hij verworven heeft aan zegeningen
door het houden van de Wet. We weten immers
dat het oude testament zegt dat als men mijn
geboden bewaart, er zegeningen op je weg
komen.
Deze man heeft de zegen daarvan wel
ervaren, de rijkdommen die hij heeft, en hij
zal er ongetwijfeld God elke dag voor gedankt
hebben. Maar toch was zijn hart niet bevredigd.

Jezus geeft antwoord op de vraag wat hij moet
doen om het eeuwige leven te beleven: hij moet
het allemaal verkopen.
De Heer zegt eigenlijk: “Alles wat je verworven hebt
op basis van het houden van de Wet zul je moeten
prijsgeven en je moet achter mij aankomen.”
Het is opmerkelijk dat deze man zeer bedroefd
wordt. Het is opmerkelijk dat deze man kennelijk
niet in staat is om het eeuwige leven te grijpen.
Kennelijk is dat eeuwige leven niet zo belangrijk
voor hem. Of misschien anders: kennelijk is die
rijkdom belangrijker dan die hunkering diep in zijn
hart naar het eeuwige leven. Hij kan er niet toe
komen om keuzes te maken en die te volgen. Laten
we deze rijke man even in gedachten houden.

Lucas 19: De rijke oppertollenaar
We maken een sprongetje naar Lucas 19. Daar zien we een geheel andere man. In onze ogen een
slechte man: de oppertollenaar. Maar het is een oppertollenaar die een geweldig verlangen heeft:
een verlangen om Jezus te zien zoals Hij wel is.
Zo staat het zo mooie in vers 3: “Hij trachtte Jezus te zien, om te weten
te komen wat voor iemand het was”. Deze man is niet uit op een
oppervlakkig bekijken van Jezus. Hij wilde weten wie Hij was, de
mens waar hij al een hoop van gehoord had.
Waarschijnlijk waren de geruchten al lang tot bij hem
gekomen. Nu hoort hij dat Jezus in Jericho gekomen is.
Hij denkt: “Dit is mijn kans!”

Nu moest hij er natuurlijk niet op rekenen dat hij een plaatsje in de eerste
rij kon krijgen als Jezus voorbij zou komen. Het was een kleine man en hij
zou slim moeten zijn om, als hij Jezus wilde zien, een plannetje te bedenken
en een mogelijkheid te vinden.
Hij vond dat door in een vijgenboom te kruipen en tussen de bladeren te gaan
zitten. Niemand zag hem. Daarna lezen we dat Jezus de stad binnenkomt en langs de weg
gaat waar Zacheüs juist in de boom zit. Jezus staat plotsklaps stil, juist precies onder de boom waar
deze man zit.

In vers 5 lezen we:

“Toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven.
Hij zei tot hem: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want
vandaag moet ik in uw huis verblijven.”

Foto: Unsplash - Johann Siemens.jpg

Deze oppertollenaar is niet geliefd in de stad. We
kunnen dat wel begrijpen, aangezien tollenaars
nogal wat mensen afpersen. De rijkdom die hij
had, had hij wellicht eigenlijk op slinkse wijze, op
onrechtmatige wijze verkregen. Niet door het
houden van de Wet, maar door te collaboreren
met de vijanden, de medevolksgenoten af te
persen en meer te vragen dan hij mocht. Zo kon
hij de rijkdom van zichzelf vergroten.
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Daar staat Jezus, onderaan de boom.
Hij ziet Zacheüs, kijkt omhoog en
zegt tegen hem: “Zacheüs, Ik wil
vandaag in je huis zijn, kom naar
beneden.” Het moet voor deze man
een geweldige schok geweest zijn dat
Jezus zijn naam kende, dat hij precies
daar staat en wist dat hij in die boom
zat. Voor ons lijkt dit een natuurlijk
feit, omdat wij geloven dat Jezus de
Zoon van God is en alle dingen kent,
maar dat was toen nog niet zozeer
bij Zacheüs doorgedrongen.
Zacheüs komt daarna naar beneden,
gaat zo snel als mogelijk naar huis
toe, neemt Jezus en Zijn discipelen
mee en maakt daar een maaltijd voor
hen klaar. Zo kunnen we het ons toch
voorstellen. Wat hier gebeurt is naar
Joodse gewoonte: als je iemand bij
je binnen uitnodigt, dan ga je daar
eten.
Je ziet rumoer ontstaan in deze
stad… “Moet je eens kijken, die man
gaat met de slechtste van onze stad
mee!” “Bij een zondig man zijn ze
naar binnen gegaan om er intrek te
nemen!” (vers 7).

Bij Zacheüs zitten (of liggen) ze aan tafel met elkaar om te
eten. Ogenschijnlijk wordt er geen woord gezegd (in ieder
geval horen we niets). We horen ook niets van wat Jezus
zegt tegen Zacheus. Ik denk dat Zacheüs vol verbazing zit te
kijken dat deze rabbi van Nazareth, deze Jezus van Nazareth,
in zijn huis is en daar bij hem aan tafel zit (of ligt). Het raakt
hem op een hele bijzondere manier. Hij denkt bij zichzelf:
“hoe komt het toch dat deze rabbi van Nazareth bij mij in
mijn huis komt? Wat gebeurt hier? Waarom doet Hij dat?
Heeft hij zoveel interesse in mij?” Hij is geraakt door wie
Jezus is, door wat hij ziet en wat hij meemaakt. Het zijn
misschien wel de woorden die Jezus heeft gezegd, waarvan
we niks weten. We weten niet veel meer dan het kijken van
Zacheüs.
Maar dan begint hij plotsklaps iets te zeggen. “Zie, de helft
van mijn bezitting, Heer, geef ik aan de armen. En als ik
iemand heb afgeperst, vergoed ik dat vierdubbel!” (vers 8).
Dit zijn geen kleine bedragen meer. Deze man werd ineens
van rijk zeer arm en je kunt je afvragen hoe dat komt. Hoe
komt dat toch dat deze man zo plotsklaps daartoe besluit?
We lezen niets ervan dat Jezus zegt: “Als je het eeuwige
leven wil, dan moet je even alles verkopen wat je hebt. Dan
moet je mij volgen”, zoals we daarnet lazen bij de vorige
rijke man. Niets daarover. Je leest er niks over dat Hij iets
aan Zacheüs zegt wat hij moet doen. Het enige wat gebeurt,
is wat Zacheüs spontaan zegt. “Dit zal ik doen”. Hij verkoopt
hij in feite alles wat hij heeft en wil hij Jezus volgen.

We kunnen daar veel van leren, maar wat dan precies? In ieder geval is de tegenwoordigheid van Jezus
van groot belang. Het heeft zo’n impact dat dat een levensverandering tot stand kan brengen. Om de
echte boodschap te zien, moeten we eerst het verhaal van de blinde, dat tussen beide verhalen staat,
even toelichten...

De blinde: de verbinding tussen de twee rijken
Ik denk dat de geschiedenis van de blinde niet zomaar tussen beide verhalen
staat. Het verhaal van de blinde is als het ware een soort verbinding tussen
de twee rijken. Aan de ene kant de rijke overste die de Wet hield en dacht
daarin zegen te kunnen te krijgen (wat hij ook gekregen heeft), maar toch
het eeuwige leven niet beleven, toch niet in staat blijkt zijn om zijn rijkdom
te verkopen. Aan de andere kant een zondaar, iemand die alleen maar wil
weten wie Jezus is en spontaan alles verkoopt wat hij heeft, omdat hij dit hele
bijzondere in Jezus heeft gezien. Hij wilde zien wie Jezus wel was, dat was zijn
bedoeling. De link tussen die beide is dat ze beide rijk zijn. De één krijgt het
voor elkaar om alles te verkopen en het eeuwige leven te veroveren, om het zo
te zeggen. Zo is de ander niet.

Foto: Pixabay- Lery Skalstad.jpg

Hoe komt dat nu?
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Je zou kunnen zeggen: de één is blind, bij de ander zijn de ogen opengegaan.
De rijke overste zag, maar zijn ogen waren niet geopend. Hij is zo bezig met
het handhaven van de regels en de geboden die kennelijk zo belangrijk zijn,
waardoor hij wel een bepaalde zegen ervaart, maar niet de zegen voor zijn
hart, namelijk het eeuwige leven.
Aan de andere kant zie je een man die zich nog nooit beziggehouden heeft
met de regels, een zondaar is en zich zo enorm veel rijkdom heeft verworven,
maar die zijn rijkdom eigenlijk zo prijsgeeft voor de tegenwoordigheid van
Jezus. Dat komt omdat zijn ogen open gegaan zijn. Het is als het ware dat die
geschiedenis van deze blinde man, daar precies tussen staat en beide verbindt.

Deze blinde man hoort wie Jezus is, hoort dat Jezus voorbij komt. Hij denkt: “dit is mijn kans, nu moet
ik het grijpen.” Hij zegt het heel bijzonder: “Zoon van David, Jezus, Zoon van David, erbarm u over mij.”
De blinde zegt: “erbarm U over mij, ik ben afhankelijk van wat U wilt geven. Leg Uw armen om mij heen.
Ik, ik heb u nodig.”
Ondanks dat de mensen hem proberen te doen zwijgen,
gaat hij door en zegt dat Jezus de Zoon van David is.
Hij erkent daarin, in tegenstelling tot heel wat mensen
in zijn omgeving, dat Jezus inderdaad de Messias is, de
Zegenbrenger. Dat is de Messias, Hij is degene die de
zegen van God kan brengen voor het volk Israël. Deze
blinde wil zich niet verheffen op dat wat hij gedaan
heeft, zoals de overste die denkt op het naleven van de
Weg te kunnen gaan staan.
Ook voor ons is het van belang dat, als wij de zegen
van God willen ervaren, wij zullen moeten erkennen
wie Jezus is en dat niet doen vanuit een houding als
“ik heb recht op Gods zegen”, maar vanuit een houding
als “Heer, ik wil ontvangen.” Zoals de blinde die blijft
roepen en Jezus hoort zeggen dat ze hem moeten
brengen.

De blinde komt dan uiteindelijk bij de Heer.
Jezus stelt hem een eigenaardige vraag:
“Wat wil je dat ik je zal doen?” Eigenlijk
een eigenaardige vraag, want deze man
is blind en men zou toch verwachten dat
Jezus dat meteen ziet en voorstelt om
hem daarin te genezen. Maan neen, deze
man moet dat zelf zeggen. Deze man moet
eerst erkennen: “ik ben blind, ik zie het
niet. Ik ben blind. Open mijn ogen dat ik
weer zien kan.” Na deze woorden gebeurt
dit dan ook. Jezus zegt: “U geschiedt naar
uw geloof.” Het is op grond van geloof dat
de blinde weer kan zien. De blinde wordt
ziende en vervolgens is het hele volk
verheugd.

Het volledige schilderij
Wat een geweldig schilderij krijgen we hier toch!
We zien dat wat wij mensen ook mogen zijn en mogen doen, of we nu een rijke overste zijn, een arme
zondaar of een blinde, onze ogen moeten geopend worden voor wie Jezus is. Dat moeten we durven
erkennen. We moeten durven erkennen dat we blind zijn en niet zien.
Het heil dat God wil geven niet zien, niet zien wie Jezus werkelijk is of misschien maar half zien. We
moeten zelfs bereid worden om alles op te geven. Net zoals Zacheüs die ging zien wie Jezus is. Maar
zolang we het niet zien en denken dat we op enigerlei wijze wel recht op iets hebben of dat we het wel
goed doen in ons leven, de geboden (Wet) houden en daarom een bepaalde zegen ervaren of ontvangen
hebben… Tja, dat dat kan allemaal wel goed lijken, maar uiteindelijk zegt Jezus ook tegen ons om alles
te verkopen en Hem te volgen.

Als we hiervoor geen oog voor krijgen, als onze ogen niet geopend worden en als we niet durven
erkennen dat we blind zijn, blijft alles zoals het is. Als we echter durven zeggen: “Heer, open mijn ogen
ervoor, voor wie U bent”, dan zullen we uiteindelijk het eeuwige leven zien, ervaren of beleven. Als we
bereid zijn om te ontvangen om te erkennen dat we blind zijn. Als we een verlangen hebben om te zien
wie Hij is, zoals Zacheüs zag wie Hij is, dan worden onze ogen geopend. Dan gaan we zien hoe groot
de heerlijkheid in schoonheid van de Here Jezus is. Dan zijn we ook bereid om welke prijs dan ook te
betalen. Bereid zijn om alles op te geven om dan te zien wie Jezus echt wel is.

Foto: Unsplash - Leonardo Yip.jpg
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Een houding voor christenen en de kerk
Ook als kerk is het belangrijk om vanuit deze
houding te vertrekken. Misschien hebben we
ook wij, christenen, wel te vaak het idee dat we
het kunnen redden op basis van het houden van
regeltjes en allerlei gewoonten, hoe goed die ook
mogen zijn.
Misschien zijn we wel goed begonnen toen we pas
tot geloof kwamen, zagen wie de Here Jezus was.
We zijn begonnen met te geloven, maar daarna
zijn we misschien wel een beetje verzeild geraakt
in het houden van gewoontes en regels en denken
eigenlijk: “God heeft het nog niet zo slecht met
mijn getroffen, want ik doe het eigenlijk wel
redelijk goed.” We denken misschien ook wel dat
we recht hebben op de zegen van God zoals de
rijke man, maar onze ogen moeten toch geopend
worden.

Jezus’ heerlijkheid is enorm meer dan
wij ooit kunnen bedenken. Als we
bereid zijn om te ontvangen, als we
bereid zijn om te erkennen: “ik zie
het niet. Ik moet het ontvangen”, dan
is Jezus bereid en in staat om onze
ogen te openen. Dan zijn wij in staat
om dingen die in de weg staan aan de
kant te leggen te verkopen, het onrecht
dat we misschien aan mensen gedaan
hebben weer in orde te maken. Dan
zijn we bereid om de armen te zegenen
van onze goederen en Jezus te volgen.
Dan kunnen we blijdschap en zegen
uitdelen. Onze omgeving zal een stad
met blijdschap worden. Zouden wij niet
gaan bidden dat onze ogen geopend
mogen worden?

Laat het ook ons gebed zijn dat God ons mag en kan zegenen. Dat we mogen inzien dat we
geholpen moeten worden, dat onze ogen geopend moeten worden om de heerlijkheid van de
Here Jezus te zien en dat dat ons leven mag vervullen.

Foto: Unsplash - Ben White.jpg
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Binairo

5. Extraatjes

Moeilijkheidgraad: Gemiddeld
Terug naar overzicht Binairo pakket 3

Binairo:
Het doel van de puzzel is om
het raster zo in te vullen dat
elke rij en elke kolom evenveel
nullen als énen bevat. Er
mogen niet meer dan 2 nullen
of 2 enen naast of boven
elkaar staan. Identieke rijen of
kolommen zijn niet toegestaan.
Tip 1: zoek duo’s op
Cijfers mogen niet meer dan 2 keer
naast of boven elkaar staan. Boven of
naast een duo kan je dan telkens het
andere cijfer invullen.
Tip 2: Vermijd trio’s
Om trio’s te voorkomen vul je tussen 2
dezelfde cijfers het andere cijfer in.
Tip 3: Rijen en kolommen tellen
In elke rij en in elke kolom staan telkens
evenveel nullen als énen. Tel het aantal
nullen en énen per kolom en rij. Als je al
ergens voldoende nullen of énen hebt
staan kan je die lijn verder invullen met
de andere cijfers
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Puzzel wissen en opnieuw spelen?

Gratis online binairo spelen

Dit is jouw gratis p

Raadsels van de week:

Meer puzzels oplos

Hoe kan je een olifant met één hand optillen?
Wat lijkt op een halve peer?
Wie kan er hoger springen dan de Eiffeltoren?
Waar vind je zeeën en meren zonder water?
Welke schoen heeft geen zool?
Welke bus kan niet rijden?

MAAK GEBRUIK VA

Nu 30 dagen Puzzelclu

JA, IK WORD PUZZELCL

Daarna slechts € 3,95/maand,

Antwoorden: 1. Er bestaan geen olifanten met
één hand - 2. De andere helft - 3. Iedereen, de
Eiffeltoren kan niet springen. - 4. In je atlas. - 5.
Een handschoen - 6. Een brievenbus

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Puzzelclub.be

Puzzels
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Ov

Interview: Gilbert Lamsens
Vraag 1: Je mag een reisbestemming kiezen naar
keuze en ook het tijdstip. Waar ga je naartoe?

Vraag 6: Welk boek, film, lied,... kan je
aanbevelen en waarom?

Ik zou naar de U.S.A. trekken en twee weken
doorbrengen bij de Amish Mennonieten.

Hét boek voor mij is de Bijbel, Gods Woord. Het
heeft me antwoord op de vele vragen die ik had en
nog steeds heb. Een favoriete film is Ben Hur, de
film waardoor ik wedergeboren geworden ben en
een favoriet lied is “God van trouw”.

Vraag 2: Mocht je een uur in gesprek mogen
gaan met een bijzondere persoon, wie zou dat
zijn en wat zou je vragen?
Ex-president Trump. Ik zou hem vragen wat een
wedergeboren christen is en wat hem motiveerde
om president te worden.
Vraag 3: Wat kan jou gelukkig maken?

Het samen zijn in eenheid, samen bidden en
zingen tot Zijn lof en eer.
Vraag 8: Wat is jouw favoriet moment van de dag
en waarom?
‘s Avonds dicht bij de kachel naar een
documentaire kijken die me interesseert.
Foto: Pixabay - Melk Hagelslag.jpg

Praten met een persoon die naar de waarheid op
zoek is en die de Here Jezus Christus aanvaardt als
zijn persoonlijke heiland en verlosser!

Vraag 7: Waar hou je van in de kerk?

Vrraag 4: Mocht je een moment opnieuw mogen
beleven, wat zou dat zijn en waarom?

Vraag 9: Wat is jouw favoriete plekje en
waarom?

Het moment dat ik Jezus Christus erkende als mijn
Heer en dat ik wederom geboren werd, dit was op
26 december 1982 rond 4 uur!

Aan tafel met een kopje koffie met mijn vrouw, en
ook na de koffie met een boek!

Vraag 5: Wat is jouw lievelingskleur en waarom?
Blauw past bij mijn persoonlijkheid.

Vraag 10: Heb je nog een boodschap voor de
kerk?
Laat uw oog gericht zijn op de Heiland en vertrouw
op Hem, Hij is er altijd ook in moeilijke tijden.
Gods zegen!
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Boekentips:
Committed - Steeds Meer Van Jezus
Mark Stoorvogel
Dit dagboek helpt jongeren om elke dag met Jezus Christus te leven en daarin te
groeien. In Committed komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: ouders, de
geestelijke wereld, seks, discriminatie, de eindtijd. De onderwerpen sluiten aan bij de
methodeboeken Geloof en Liefde, maar het dagboek is ook goed los te lezen. Met de
tienerwerkmethode Reflect worden tieners uitgedaagd om zelf na te denken over de
Bijbel, en om in hun eigen leven te weerspiegelen wat ze van Jezus ontdekken. Vanuit het
Nieuwe Testament maken ze kennis met het leven dat Jezus voor hen heeft, leren ze hoe
ze een levende relatie met God kunnen onderhouden en worden ze aangespoord om
alledaagse keuzes te maken die passen bij een leven met Hem.
€14,99

Leven in Gods tegenwoordigheid
Theo Visser
Wat is er mooier dan leven in Gods tegenwoordigheid? Dit boek van Theo Visser wakkert
mijn verlangen aan om Gods tegenwoordigheid opnieuw te willen ontdekken. Theo is in dit
boek een inspirerende gids, vol van Gods woord en Gods Geest, vol van vurig verlangen.’ Jos
Douma, predikant Plantagekerk Zwolle (GkV), auteur en docent spiritualiteit Wat is er mooier
dan leven in Gods tegenwoordigheid? De Heer Jezus zegt in Johannes 17:3: ‘En dit is het
eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden
hebt.’ God kennen zoals je de mensen kent die dicht bij je staan. Leven in zijn nabijheid. Niet
alleen straks in de eeuwigheid, maar ook nu al op aarde. De Heilige Geest wil je leiden naar
een steeds diepere omgang met de Vader, zodat je leert leven in Jezus en een stralende
christen zult zijn die Hem reflecteert. Dat maakt alles anders. Nieuw. Dan zal de vrucht van de
Geest prachtig kunnen uitbotten in jouw leven en zul je de gaven van zijn Geest in beweging
zien komen in je bestaan. Je zult Thuis zijn, nu al, bij Hem.
€16,50

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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Graag maken we dit
magazine samen.
Daarvoor mag jij ook je
input doorsturen. Heb je
iets leuks dat je wilt delen
met de gemeente?
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