• Weekmagazine De Pottenbakker • Editie 31 • week 08 • februari 2021 •

Zon door de bomen - Marc Messely
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Bidstond • in de kerk

De tweewekelijkse bidstond gaat door in het gebouw.
Volgende bidstond op 1 maart 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:
7 maart • 21 maart
Start: 10u •

voor technische
ondersteuning kom je best 15 min
eerder

Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 875 9712 4527 - Pasw: 835824

Wist je dat je....
... alle preken van vorige jaren kan beluisteren op de website:
https://www.depottenbakker.be/werking/verbondenheid/prediking/

... alle voorgaande edities van het magazine nog kan herlezen:
https://www.depottenbakker.be/tag/weekmagazine/
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpxDIK7P90j5i1OiU25l87e7

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/5eIynqkd5T24YhvtJJMsdx?si=9af7a2cb352e4c81

Waardig is Uw Naam (Opw 828)
Lam van God
U die alle zonden van de wereld droeg
U die ons met God de Vader heeft verzoend
U bent waardig

Lam van God
Dat als het volmaakte offer werd geslacht
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht
U bent waardig

Lam van God
Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald
Met uw leven is de weg naar God gebaand
U bent waardig

Lam van God
Op de derde dag herrees U uit de dood
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond
U bent waardig

Refrein:
Waardig is uw naam
Waardig is uw naam
Hemel en aarde zingen halleluja!
Waardig is uw naam
Waardig is uw naam
Jezus U zij de glorie

Refrein
Bridge: (2x)
Met miljoenen om de troon
Heffen wij dit loflief aan
Glorie aan het Lam
Glorie aan het lam
Boven elke macht verhoogd
Heer U draagt de hoogste naam
Jezus zoon van God
Jezus zoon van God

Foto: Pixabay - Catherine Stockinger.jpg

Refrein (2x)
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Uw Naam is Heilig (Opw 594)
U
U
U
U

bent Ik Ben op de troon
naam is heilig
bent de christus Gods zoon
naam is heilig

U
U
U
U

bent de Redder die kwam
naam is heilig
bent het Vlekkeloos Lam
naam is heilig

Geen andere naam
dan de naam van Jezus,
Geen andere naam
dan de naam van de Heer.
Geen andere naam
dan de naam van Jezus.
Is waard te ontvangen
De glorie en ere, de kracht
En de lof in eeuwigheid.
Zijn naam is verheven
Boven heel de aard’.
Zijn naam is hoger dan de hemel.
Zijn naam is verheven
Boven heel de aard’.
Geef glorie en eer Hem
En prijs nu zijn naam.

Foto: Pixabay - reenablack.jpg

In uw naam
Worden zondaars weer rein
is de troost in de pijn
In uw grote naam
In uw naam
Ligt een veilig bestaan
en kracht om door te gaan
In uw grote naam

Geen andere naam (Opw 420)

De naam van de Heer (Opw 439)
Machtig is de naam van de Heer.
Machtig is de naam van de Heer.
Machtig is de naam van de Heer, mijn God.
Refrein: (2x)
De naam van de Heer is
als een toren;
een veilige schuilplaats
voor wie Hem dient
Heilig is de naam van de Heer.
Heilig is de naam van de Heer.
Heilig is de naam van de Heer, mijn God.
Refrein (2x)
Ere zij de naam van de Heer.
Ere zij de naam van de Heer.
Ere zij de naam van de Heer, mijn God.
Refrein (2x)

Lopen Op Het Water (Opw 789)
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
Refrein
Bridge: (4x)
Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan
mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Refrein
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2. Weekuitdaging
The Pink Elephant!
We zitten ondertussen al een week in de 40 dagentijd.
Vorige week in de weekuitdaging stond de vraag: “Wat
laat jij los de komende 40 dagen?” Vaak is ‘iets loslaten’
makkelijker gezegd dan gedaan!

Terug naar onze roze olifant. Hoe kan je ervoor zorgen
dat je deze roze olifant weer vergeet? Door aan
blauwe tijgers, groene vissen of gele nijlpaarden te
denken natuurlijk!

Een opdracht: Je mag de rest van deze week niet aan
een roze olifant denken! Zou dat lukken? Ik ben er
redelijk zeker van dat dit vermoedelijk niet zal lukken.
Waarom niet? Waarom is het zo moeilijk om die roze
olifant te vergeten?

Als je het moeilijk vind om iets los te laten, ben je er
misschien nog teveel mee bezig. Het is goed om datgene
wat je wilt loslaten te vervangen door iets anders. Iets
waar je wel mee bezig wilt zijn. Iets waar je naar uit kunt
kijken.

Het is een vreemd menselijk trekje. Datgene waar je
niet mee bezig wilt zijn kan soms hardnekkig vooraan
in je gedachten zitten. Sommige ongewilde gedachtens,
verlangens of gevoelens verschijnen plot! Terwijl je dit
niet aan had zien komen.

Foto: Flickr - Eric Wilcox - My Pink Elephant.jpg

Romeinen 12:1-2: Ik roep u er dan toe
op, broeders, door de ontfermingen
van God, om uw lichamen aan God
te wijden als een levend offer, heilig
en voor God welbehaaglijk: dat is uw
redelijke godsdienst. En word niet aan
deze wereld gelijkvormig, maar word
veranderd door de vernieuwing van uw
gezindheid om te kunnen onderscheiden
wat de goede, welbehaaglijke en
volmaakte wil van God is.

ps. wie
er een stuurt
ge
dierent kleurde
ekenin
g in
voor de
co
volgen ver van
de wee
k?
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3. Kidsmoment
Te bekijken via:
https://youtu.be/EgTc5LFyRjs

Op weg naar Pasen met Jezus

Voor het werkje: kijk in de bijlagen
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4. Prediking
Samengesteld door: Stephan De Feyter

Prediking te beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/integriteit/

Integriteit
Ik hoop dat het jullie allemaal goed gaat, ondanks we ons nog steeds in corona-modus bevinden. Het duurt
allemaal langer dan we aanvankelijk verwacht hadden, maar met die vaccins zouden we nu toch stilaan het licht
aan het einde van de tunnel moeten kunnen zien. Dus de dag dat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten komt
dichterbij, nog even geduld…

We lezen in Spreuken 6: 16 t/m 19:
“Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse
tong en handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeedt, voeten die
zich haasten om naar het kwade te rennen, een valse getuige die leugens blaast, en die tussen
broeders twisten teweegbrengt.”

Zeven karakterkenmerken die voor God een doorn in het
oog zijn. Opmerkelijk is dat in Psalm 15, een Psalm van
David, dezelfde zeven karaktereigenschappen aan bod
komen. Daar worden ze dan wel op een positieve manier
weergegeven: karaktereigenschappen die God bij ieder van
ons wil terugvinden. Spreuken 6 laat ons zien wie of wat we
niet moeten zijn, terwijl Psalm 15 ons laat zien wie of wat we
wel moeten zijn in Gods ogen. David begint met de vraag te
stellen in vers 1:
“HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? Wie zal wonen op Uw heilige berg?”

Met andere woorden: wie mag zich geroepen voelen om Gods
Koninkrijk binnen te gaan? Het antwoord lezen we in vers 2-3:
“Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Die
met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de
lippen neemt.”
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Foto: Pixabay - Felix Mittermeier.jpg

Vandaag laat ik corona even voor wat het is en wil ik mij richten op enkele verzen uit Spreuken 6, waarvan Salomo,
de zoon van David, de auteur is. We vinden daar enkele verzen die zeven karaktereigenschappen beschrijven. Echter
wel eigenschappen waar God een hekel aan heeft, er staat letterlijk: een gruwel voor Zijn ziel.

Al deze eigenschappen, zowel die uit Spreuken 6 als die uit de Psalm 15, kunnen we onder dezelfde
noemer plaatsen: de noemer integriteit. Daar willen we het vandaag over hebben: integriteit.

Integriteit houdt in: oprechtheid, rechtvaardigheid, openheid, waarheid, eerlijkheid, eenheid en getrouwheid.
We weten dat elke keuze die we in ons
leven maken, bepalend kan zijn voor
de rest van ons leven. De belangrijkste
keuze in ons leven is natuurlijk onze
keuze om Christus te volgen. Die
keuze bepaalt sowieso de verdere
richting van ons leven. Een keuze
waarbij integriteit onmisbaar is.

Maar is er in de tijd dat we nu leven, een tijd van eigenbelang waar zelfverrijking
centraal staat, nog wel plaats voor zoiets ouderwets als integriteit? De wereld kan ons
het gevoel geven dat integriteit soms wordt gelijkgesteld met het naïef en dom zijn,
vooral wanneer we ons niet laten meedrijven met de stroom, als we niet meedoen
met de grote meute, maar tegen de stroom inzwemmen, vanwege onze morele
en geloofsprincipes. Mensen die geen integriteit hebben, geen innerlijke waarden,
hechten vaak groot belang aan uiterlijkheden en status en zijn meestal egocentrisch.
Niettemin is integriteit onmisbaar in om het even welke tijd en gemeenschap.

Integriteit en eerlijkheid

Foto: Pixabay - congerdesign.jpg

In de kern kan je integriteit zien als ‘eerlijkheid in
je hart’. Wanneer de meeste mensen denken aan
eerlijkheid, dan denken ze vooral om geen leugens te
vertellen. Dat is natuurlijk belangrijk, want van zodra
we een leugen vertellen, doet satan zijn intrede
in ons hart en kost het ons veel moeite om hem
terug buiten te krijgen. Niet voor niets zegt Jezus in
Johannes 8:44 dat satan de vader is van de leugen.
Dat betekent dat wanneer we een leugen vertellen,
we de deur van ons hart wagenwijd open zetten
voor satan. Ik denk dat we allemaal op een bepaald
moment in ons leven al wel eens een leugen hebben
verteld. Maar dit is het gevaar: als je een leugen
vertelt, dan volgt er bijna altijd een nieuwe leugen,
daarna nog een nieuwe, nog een nieuwe… Telkens
om de vorige leugens te bedekken.

Leven met leugen kan best een stressvol leven zijn,
want je moet goed onthouden wat je elke keer tegen
iedereen afzonderlijk verteld hebt, anders zou je je
bij de eerstvolgende ontmoeting wel eens kunnen
verspreken. Vroeg of laat val je door de mand. Met
een leugen plaats je jezelf eigenlijk op drijfzand
waarin je steeds een beetje dieper wegzinkt. Als
je echter de waarheid hanteert, dan moet je niets
onthouden, want je spreekt altijd de waarheid en je
kan je dus niet verspreken.

Bijbelse integriteit als levenswijze
Een integer persoon heeft duidelijke waarden en normen en hanteert
duidelijke grenzen. Hij is geen speelbal in de handen van zijn
omgeving, maar is bereid om tegen de stroom van de wereld in te
gaan. Persoonlijke integriteit als levenswijze is een bewuste keuze. We
worden er niet mee geboren, het is een bewuste keuze die stabiliteit
in het leven brengt.
Zo herinner ik mij nog uit mijn tienerjaren, toen ik zo’n 16
jaar was, dat ik in het bedrijfje van mijn vader met ongeveer
een 25-tal werknemers ging werken. Eén van die werknemers
was populair in de groep omdat hij niet op zijn mondje was
gevallen en heel grappig uit de hoek kon komen. De mindere
kant was dat zijn woorden ook diep kwetsend konden zijn.
Het kon iemand echt de grond inboren. Achter de rug wist hij
over iedereen wel iets negatief te vertellen, meestal met een
grappige inslag. Maar zie, hij was populair. En als 16-jarige,
jong en onbezonnen, leek mij die populariteit wel leuk. Ik
wilde ook ‘graag gezien’ worden, maar moest ik dan dezelfde
houding gaan hanteren? Ik besloot om het erop te wagen en
ik ging hem als het ware imiteren. Achter de rug wist ik van
ieder wel iets te vertellen. Men zegt wel eens: al doende leert
men. Ik heb die houding welgeteld twee weken volgehouden.
Na die tijd was ik namelijk zo van mezelf aan het walgen, dat ik
tegen mezelf zei: “als dat de prijs van populariteit is, dan hoef
ik die populariteit niet, laat mij dan maar mijn leven lang in
anonimiteit vertoeven.” Tot op vandaag ben ik blij dat ik toen
die beslissing genomen heb.
Ik stond toen nog niet in het geloof, dus die beslissing had
niets te maken met het geloof. Trouwens, als ik in het geloof
gestaan had, zou ik er helemaal niet mee begonnen zijn.
Hiermee ik wil aangeven dat integriteit geen louter bijbels
fenomeen is. Ook in de wereld kan men integriteit nastreven,
al weet ik niet of we in de wereld wel kunnen spreken over integriteit,
misschien eerder over een ‘rebellerend geweten’? Hoe dan ook, in
de wereld is de kans wel groot dat men bij een rebellerend geweten
af en toe compromissen zal sluiten, omdat men ook het eigenbelang
niet volledig uit het oog zal verliezen. Bij Bijbelse integriteit zal het oog
echter voortdurend gericht zijn op Christus. Alleen God is waarachtig.
Hij kan niet liegen. Hij is door en door, geheel en al waarheid. Hij is
totaal rechtvaardig, totaal oprecht en die totaliteit geldt voor al die
karaktereigenschappen uit Psalm 15.
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Gods leiding op de weg naar integriteit

Foto: <Geen kruisende koppeling>

In het licht van Zijn waarheid valt ieder mens door de mand als
een zondig mens. Er is niemand die rechtvaardig is, zelfs niet één.
Die waarheid moet eerst diep tot ons doordringen, willen we van
zonde bevrijd worden. We hebben Jezus nodig! Hij wil en kan ons
ervan verlossen. God wil dat wij leven naar die waarheid. Wij weten
best wat goed en kwaad is, maar zodra iemand dat ons concreet
de neus inwrijft, dan worden we herinnerd aan al die keren dat we
het kwade gedaan hebben, of te lui waren om het goede te doen.
En wij hebben liefst niemand nodig die ons hierbij de les spelt, er
hoeft zich niemand te bemoeien met ons doen en laten. Toch is
dat precies wat in deze Psalm gebeurt. De HERE zet die Psalm er
juist in omdat Hij zich met ons wil bemoeen. Hij wil ons de juiste
richting aanwijzen. Hij zoekt ons op en zet een voet tussen de deur
van ons hart. Hij vraagt ons: “wat wilt gij nu eigenlijk? Wilt gij bij Mij
horen? Wilt gij dat echt?” Dat is de vraag die Hij aan ieder van ons
persoonlijk voorlegt: “Wilt gij verblijven in Mijn tent? Wilt gij wonen
op Mijn heilige berg?” Daar staat iets tegenover. Dan moeten we er
meer naar streven om op Hem te gaan gelijken, en wel in de eerste
plaats in ons hart. Psalm 15 drukt ons met de neus op het feit dat
we van harte het rechtvaardige, het goede en het ware moeten
zoeken willen we ons bij God thuis kunnen voelen.

Let op je woorden!
Als we de raad van Psalm 15 in de wind slaan of te vlug
zeggen “ik kan dat niet”, dan wordt die oude bron in
ons leven weer volop actief en zal er opnieuw allerlei
onreinheid over de lippen komen, vanuit het hart,
slechte woorden, slechte daden. Wie bij God wil horen
moet daarmee breken. Vers 3 van Psalm 15 gaat over
ons spreken: “Die met zijn tong niet lastert, … geen
smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.” Dat
is namelijk meestal het eerste dat naar buiten komt:
woorden. Wil je bij God horen, let dan op je woorden!
Daarom ook dat Petrus zegt in 1 Petrus 4:11:
“Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van
God…”
Dat kan moeite kosten, want wie houdt zijn tong in
toom? Wie ontglipt nooit eens een woord? Wie heeft
nooit eens spijt van wat hij heeft gezegd? Woorden
kunnen zeer diepe wonden veroorzaken. Dat het niet
altijd zo eenvoudig is, zien we ook in de Bijbel bij grote
Godsmannen die zich schuldig maakten aan leugen. Zo
vertelde Abraham dat Sara zijn zuster was, om zo zijn
leven te sparen. Jakob gaf zich uit voor zijn broer om de
zegen van zijn vader te ontvangen. De angstige Petrus
loog toen hij zei dat hij de Here Jezus niet kende. Dus
ja, ook in het geloof kunnen we al eens in de fout gaan.
Als we echter willens en wetens in de leugen blijven
leven - ofwel vrome woorden hebben, maar er niet
naar leven - dan heeft dat desastreuze gevolgen voor
de eeuwigheid. In Openbaring 21:8 lezen we dat een
leugenaar geen toegang krijgt tot het eeuwige leven.
Dat is heel ernstig.
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De geschiedenis heeft in de loop der tijd voortdurend bewezen dat
zoveel mensen die dachten dat ze hun zonden konden verbergen,
hun leugens en bedrog konden bedekken, uiteindelijk toch
ontmaskerd worden. En is het niet nu, dan wel in de eeuwigheid. In
Numeri 32:23 lezen we:
“… weet dan dat uw zonde u zal vinden!”
Daarom ook dat wij best heel zorgvuldig de raadgevingen van God in
acht nemen. In Psalm 119:104 - 106 lezen we:
“Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad. Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen: ik zal Uw
rechtvaardige bepalingen in acht nemen.”
Mensen die we integer noemen hebben over het algemeen de
volgende eigenschap: ze doen wat ze zeggen en ze zeggen wat ze
doen. Ze handelen in openheid en in overeenstemming met hun
principes, ook in moeilijke omstandigheden, ook wanneer ze onder
druk komen te staan. Ze volharden waar anderen vlugger zouden
opgeven. Ze zullen opkomen voor hun overtuigingen, zonder dat
zij deze aan anderen willen opdringen. En hoe kunnen we het best
mensen overtuigen van onze goede bedoelingen? Door het zelf het
voorbeeld te geven in de manier hoe wij zelf leven. Efeziërs 5:8:
“…nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht.”

Een praktisch voorbeeld
Integriteit. Laat me een eenvoudige definitie geven van integriteit
waarvan ik hoop dat u die zal onthouden.
‘Integriteit is wie u bent wanneer u denkt dat niemand u ziet.’
Ik heb onlangs een verhaal gelezen over een groot bedrijf, een
multinational, die op zoek was naar een medewerker voor een
belangrijke functie binnen het bedrijf. Nadat ze alle sollicitaties
hadden doorgenomen, lieten ze daarvan de beste kandidaten
(een 20-tal) naar het bedrijf komen en hen allen plaatsnemen
in een zaaltje. Het waren de beste kandidaten: ze waren dus in
theorie allen geschikt voor de job. Ze gaven hen een vragenlijst
met tien vragen, een soort examen zeg maar, die ze moesten
beantwoorden. De man die de leiding had vertelde dat hij er zelf
niet bij kon blijven, maar dat hij na 30 minuten de antwoorden
zou komen ophalen. Kort nadat de examinator vertrokken was,
haalde iedereen in de zaal hun smartphone naar boven en
begonnen daarop de antwoorden te zoeken van die 10 vragen,
wat eigenlijk neerkwam op bedrog en vals spel. Behalve één
jonge vrouw. Zij weigerde om dit soort van vals spelen toe te
passen, ook al was ze in de gelegenheid waarbij ze dit best kon
doen. Niemand zou haar op de vingers getikt hebben, want ze
deden het allemaal. Ze vulde de antwoorden in zo goed als ze
kon. Ze had zelfs geen tijd meer om de twee laatste antwoorden
in te vullen, want na 30 minuten kwam de examinator terug
binnen en haalde alle papieren op. Hij legde die papieren naast
zich neer op zijn bureau en, zonder naar een van die papieren
te kijken, zei hij dat het bedrijf de beslissing heeft genomen wie
de openstaande functie in het bedrijf zou gaan invullen. Hij riep
die jonge vrouw naar voor en feliciteerde haar. U kan u zich wel
voorstellen dat iedereen zich afvroeg waar hij zich op baseerde
om dat te zeggen, want hij had zelfs de antwoorden niet bekeken.
De examinator hen dan echter zien dat er achteraan in de zaal
een heel kleine cameraatje aan de muur hing, waarmee ze in de
gaten gehouden werden. Hij voegde daaraan toe dat het bedrijf
veel meer belang hechtte aan integriteit dan aan algemene
kennis voor de job.
Er staat een vers in Spreuken 15:3 die zegt:

Het is je misschien nog niet opgevallen, maar God houdt ons leven
in het oog, net zoals die examinator die door het cameraatje alle
sollicitanten in het oog hield. God houdt je leven in het oog, niet
alleen wat je zegt en doet, maar ook wat je denkt. Er is a.h.w.
een kleine camera in je hoofd waar God kijkt naar wat je denkt,
wat je houding is, wat jouw motivatie is van de dingen die je
doet. Zelfs wanneer je denkt dat niemand anders het ziet, is God
wel toeschouwer en getuige daarvan. God is de examinator van
jouw leven. Er komt een dag dat we allemaal voor Zijn troon van
genade komen te staan en we verantwoording zullen moeten
afleggen over ons leven. En dan zal Hij die kleine camera laten
afspelen. Onze integriteit is dus een heel belangrijk onderdeel in
ons leven. Alles wat wij in het geheim denken of doen, daarvan
is God getuige.

Foto: Pixabay - Marcus Spiske.jpg

“De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.”
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De toekomst?
Als iedereen naar jou kijkt alsof je op een verhoogje staat, of als je jezelf voordoet als een goed mens, maar dat in wezen niet bent,
zal er een dag komen dat je door de mand valt en zal het door God in het licht worden gesteld. Maar ook het tegenovergestelde
is waar: zelfs als iedereen op je neerkijkt, terwijl je in je hart goed en eerlijk bent, zal dit op een dag door God in het licht worden
gebracht. Zoals reeds eerder geschreven, kan het het heel stressvol zijn om een leven met leugens te leven en je constant voor te
doen als iemand die je in werkelijkheid niet bent. Gelukkig biedt Jezus ons een betere manier aan. In Mattheüs 3:10 zegt Johannes
de Doper tegen de farizeeërs:
“De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het
vuur geworpen.”
Bij elke boom die slechte vruchten voortbrengt ligt de bijl al aan de wortel klaar om hem te kappen en in het vuur te werpen. Die bijl
ligt er nu al en u bent vrij om die te gebruiken. Kap die boom om en Jezus zal je het nieuwe, vruchtbare zaad geven om een nieuwe
boom te planten. Doe je dat niet, dan zal Hij de bijl opnemen op de dag dat we voor Zijn troon van genade staan. Het kan wel wat tijd
in beslag nemen om die boom om te hakken, een nieuwe te planten, te verzorgen en te laten groeien, maar beetje bij beetje zal het
je hart veranderen. Je zal beginnen met de waarheid te vertellen waar je het vroeger met leugens deed. Je zal niet gaan panikeren
als iemand onverwachts aan de deur staat en hij misschien dingen zal zien die hij niet zou mogen zien. Je zal je niet afvragen of ze
iets hebben gehoord wat ze niet mochten horen. Omdat het goede zaad integriteit in je hart heeft geplant.

Slot
Wanneer wij ons gebrek aan integriteit voor onze Schepper
belijden, geeft Hij ons de Heilige Geest om in het leven staande
te blijven en de ware toedracht van Psalm 15 te openbaren.
Op die manier zijn we in staat om, doorheen ons leven, de
geur van Christus te verspreiden aan allen die het ruiken
willen. Wanneer het berouw oprecht en volledig is, is ook
Gods vergeving volledig en wordt de zonde geworpen in het
diepste der zee. En weet u wat Hij daarna doet? Aan de oever
plaatst God een bordje waarop geschreven staat ‘verboden te
vissen’. Dat is ook zoiets waar wij ons geregeld schuldig aan
maken: het berouw is er, de vergeving is er, maar toch wordt
het door onszelf of door anderen geregeld opgevist. Vergeven
is voor God ook daadwerkelijk vergeven en dan is het ook
uitgewist, voorgoed. Jeremia 31:34:
“Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun
zonde niet meer denken.”
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Hoewel ik op 16-jarige leeftijd onbewust gekozen heb voor
integriteit, of hoe goed wij in dat opzicht ook opgevoed zijn,
moeten we toch opmerken dat het niet vanzelf gaat om voor
de waarheid te gaan. Telkens opnieuw moeten wij er weer
voor kiezen om de verleidingen van satan te weerstaan. Als hij
aan de deur klopt, vraag dan aan Jezus om open te doen en
satan zal afdruipen.
Het leven wordt heel wat aantrekkelijker, rustgevender en het
zal goed gaan met je ziel, als je integer bent. Kom tot Jezus en
onthoud dat het daar allemaal begint. Hij wijst u de weg naar
de ware integriteit.
Amen.

5. Extraatjes
Cijfercode - iedere letter is een cijfer
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Boekentips:
Vier het samen
Nieske Selles -ten Brinke
Vier het samen bevat handreikingen om van elke christelijke feest- en hoogtijdag
een echt feest te maken. Het boek is interessant voor meerdere jaren en geeft
de mogelijkheid om zelf de elementen/ werkvormen te kiezen die passen bij het
gezin. Een waardevol en praktisch handboek waar je jaren mee uit de voeten kunt!
Gericht op gezinnen met kinderen van 3-11 jaar. Uiteraard ook geschikt voor het
basisonderwijs en het kinderwerk in de kerk.
Nieske Selles, auteur, moeder en voormalig leerkracht, doet jaarlijks haar best om op
creatieve wijze de christelijke feesten te vieren met haar kinderen. Ze merkt dat het
werkt!
Vier het samen biedt voor advent en kerst, oud en nieuw, bid-/dankdag, lijdenstijd en
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, doopdag en verjaardag:
• een korte inleiding
• bijbelleesroosters voor de periode voorafgaand aan de feestdag
• vrije voorleesverhalen met prachtige illustraties
• (creatieve) verwerkingsvormen
• vragen voor verschillende leeftijdsniveaus om door te praten

€23,50

Barrevoets - op weg naar Pasen
Anne-Marie van Briemen, Harald Overeem en Evert Westrik
Flaptekst:
De weken voor Pasen, de zogeheten veertigdagentijd, zijn voor steeds meer
mensen een tijd van bezinning en soberheid. Deze kalender helpt je in de
zeven weken voor Pasen om Christus te volgen op zijn weg richting het kruis.
Je blijft niet wie je bent als je Hem volgt. Je comfortabele schoenen gaan
uit, je gaat blootsvoets en kwetsbaar achter Hem aan â’ een oefening in
navolging en nederigheid.
De kalender geeft voor elke dag in de veertigdagentijd een meditatieve tekst, een gebed of een gedachte die uitdaagt om achter
Christus aan te gaan, tot inkeer te komen en in het dagelijks leven de gezindheid van Christus te weerspiegelen. Wie dat spoor
volgt, beleeft zijn opstanding als nooit tevoren.

€9,90

Verkrijgbaar in
maandag
dinsdag

woensdag email & facebook

gesloten

donderdag

9u30 - 12u

14u - 18u

vrijdag

9u30 - 12u

14u - 18u

zaterdag

9u30 - 12u

14u - 17u

zondag
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gesloten
email & facebook

gesloten

Kortverhaal:

Onverwachts kwam het: kleine Gasper van zeven jaar moest plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis. Als
zovelen moest ook bij hem de blinde darm verwijderd worden.
Toen hij de operatiezaal binnengereden werd, keek hij met angstige ogen rond. Met de openheid van een kind vroeg
hij aan de chirurg: “Wat gaat u met mij doen?” “We zullen die pijn uit je buikje eens even wegnemen”, zei de dokter
vriendelijk. “Maar ik heb helemaal geen pijn”, zei Gasper. “Neen, maar als we er niets aan doen, komt de pijn morgen
weer terug en word je ziek.” “Hoe gaat u de pijn wegnemen, dokter?” Je gaat gewoon slapen, Gasper, en als je wakker
wordt is alles gebeurd en dan ben je gauw weer beter.” “Ik heb helemaal geen slaap.” “Dat komt wel, ik ga je in slaap
maken, hoor, je voelt er niets van.” “Ga ik werkelijk slapen, dokter?” “Ja Gasper, werkelijk.” ” Maar dan moet ik eerst
bidden”, zei Gasper.
Voor iemand er op verdacht was gleed hij op de grond; hij knielde en legde zijn handjes gevouwen op de rand van de
brancard. Het was doodstil in de zaal. De chirurg, de beide assistenten, de zusters, niemand bewoog zich. Allen keken
naar dat kleine figuurtje in het midden van de zaal. Helder en zuiver klonk zijn kinderstem:
Ik ga slapen, ik ben moe.
k Sluit mijn beide oogjes toe.
Heere, houd ook deze nacht
Over mij getrouw de wacht.
’t Boze dat ik heb gedaan
Zie het, Heere, toch niet aan
Schoon mijn zonden vele zijn,
Maak om Jezus’ wil mij rein.
Dit kinderlijk gebed van Gasper is het keerpunt geworden in het leven van de chirurg. Het liet hem niet meer los. Hij is
die avond neergeknield voor God en heeft precies hetzelfde gevraagd: “Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus’
wil mij rein.
Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeke, die zal in hetzelve geenszins ingaan.

Bron: http://www.christelijkeverhalen.nl/?p=253

• 15 •

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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