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Bidstond • in de kerk

De tweewekelijkse bidstond gaat door in het gebouw
Volgende bidstond op 15 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: Thomas Nop

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:
https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpzlouVaiSuJd7z-lLy0Bz-H

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/73nj2ETusbUHIQOeFh8eg8?si=1b1739d516e94a78

Levende offers (Opw 648)
U roept ons, Vader,
Om als dank voor uw liefde
U te aanbidden Heer.
Wij willen komen
In uw nabijheid
En buigen voor U neer.
Vernieuw ons denken nu,
Open ons hart,
Help ons uw stem te verstaan.
U gaf uw leven, Heer;
Dankzij uw dood
Mogen wij voor U staan.
Refrein:
Hier zijn wij,
als levend offer, Heer,
Heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor uw troon neer,
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.

Foto: Unsplash - Jose Aljovin.jpg

(herhaling vanaf het begin)
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Bridge:
Wij knielen neer bij het kruis,
Zien uw lijden heel dichtbij.
U wilde sterven voor ons;
Ons leven geven wij.
Wij eren U...
Refrein (2x)

Hoe kan ik anders (Opw 749)
Hoor, hoe een eeuwig lied
Echoot in mijn ziel
Een eindeloos gezang
Ook als de storm opsteekt
Houd ik vol, ik weet
Waar ik schuilen kan
Refrein:
Hoe kan ik anders,
ik zing, Heer, voor U
Nooit is het loflied lang genoeg
Voor uw liefde, die mij droeg
Hoe kan ik anders,
ik roep, Heer, om U
De Koning die veel van mij houdt
Maakt dat heel mijn hart
voor Hem zingt
Ik kijk omhoog, en wacht
In de zwartste nacht
U redt mij altijd weer
En ik mag met U mee
U laat mij niet alleen
Ik zing, wat U mij leert

Tienduizend redenen (Opw 733)
De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein (4x)

Refrein

Foto: Unsplash - Federico Respini.jpg

Bridge:
Ik zing, als ellende komt
Ik zing, als ik win
Ik zing, als het tegenzit
En zelfs als ik val
Ik zing, want U houdt mij vast
Ik zing, want U helpt,
Ik zing, want U hoort mij Heer
Als ik roep in gebed
Ja ik zing, met mijn laatste adem
‘K zing, want ik weet
Dat ik straks in de hemel zing
Met heel het hemelkoor.
Refrein
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Wat mij dierbaar was (Opw 460)
Wat mij dierbaar was,
Wat ik vinden wou,
Dingen waar ik mij aan binden zou,
Alles wat ik zocht,
Kennis, macht of geld
Heeft geen waarde meer.
Wat werk’lijk telt:
Refrein:
Ik wil U kennen, Jezus;
Dat is mijn grootste schat.
U verlost, U bevrijdt,
U bent mijn gerechtigheid;
O, ik hou van U...

Soeverein (Opw 806)
Er ligt hoop in onze tranen
Er ligt kracht in ons verdriet
U ontmoet ons als een Vader
En doet onze angst teniet
U bent werkzaam als wij wachten
U heiligt ons steeds meer
Boven al onze gedachten
Leert U ons vertrouwen, Heer
Refrein:
U geeft ons hoop en voorspoed
U vergeet uw mensen niet
U bent er in het vuur en in de vloed
Uw trouw is voor eeuwig
Uw liefde houdt stand
U bent soeverein, o God
Onvoorstelbaar is uw wijsheid.
Wie begrijpt uw wegen, Heer?
U troont hoger dan de hemel
En toch knielt U bij ons neer
Diep bewogen met wie pijn lijdt
En door niemand wordt gehoord
U omringt en ondersteunt mij
Mijn vreugde vind ik in uw Woord
Refrein
Bridge: (2x)
Ook wanneer de vijand ons beschadigt
U keert het voor ons om
U geeft ons reden om U te eren
Ook al voert de weg door diepe dalen
Uw trouw blijft steeds bij ons
U geeft ons reden om U te eren
Refrein

•6•

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben,
Doordat U mij uw genade geeft.
En mijn liefste wens is om meer en meer
Zoals U te zijn die in mij leeft.
Refrein
En wanneer ik deel in uw lijden, Heer,
Zal ik delen in uw heerlijkheid.
Door nu een met U in uw dood te zijn,
Zal ik bij U zijn in eeuwigheid.
Refrein

Jezus, wij vieren dat U overwon
(Opw 477)
Refrein: (2x)
Jezus, wij vieren dat U overwon;
Jezus, uw liefde maakt ons blij.
Jezus, U bracht ons leven door uw dood;
Jezus, uw offer maakt ons vrij.
Eens vastgebonden,
Geknecht door slavernij,
Maar Jezus droeg de zonden,
Daardoor maakte Hij ons vrij.
Door zijn verlossing vieren wij nu feest
En om zijn liefde juichen wij.
Refrein
De weg is open om met vrijmoedigheid
Binnen te lopen in zijn aanwezigheid.
Daar, in zijn glorie,
Verdwijnen angst en nood,
Zijn liefde raakt ons wezen aan.
Refrein (2x)

2. Weekuitdaging
Koning David stond vaak vroeg in de
morgen op om God te zoeken. Dat lezen
we in de psalmen. Jezus maakte vaak
‘s morgens tijd om met zijn Vader te
praten. Ook van Daniël kunnen we dit
lezen. Daarnaast zijn er nog veel Bijbelse
voorbeelden.
Vroeg opstaan om God te ontmoeten
vinden veel christenen erg moeilijk.
Maar het kan juist een zegen zijn om
voor de drukte van de dag tijd met Hem
door te brengen.
En weet je: vaak zul je merken dat juist
dagene wat je ‘s morgens van God
geleerd en ontvangen hebt tot zegen
mag zijn van jezelf. Of dat je dit mag
delen met anderen!

Psalm 119:145-152
Ik heb met heel mijn hart geroepen;
verhoor mij, HEERE, ik zal Uw verordeningen in acht nemen.
Ik heb U aangeroepen,
verlos mij; dan zal ik mij aan Uw getuigenissen houden.
Ik ben de morgenschemering voor geweest en heb om hulp geroepen;
op Uw woord heb ik gehoopt.
Mijn ogen zijn de nachtwaken voor geweest
om Uw woord te overdenken.
Hoor mijn stem overeenkomstig Uw goedertierenheid;
HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw recht.
Wie schandelijk gedrag najagen, komen naderbij;
zij zijn ver van Uw wet verwijderd.
Maar U, HEERE, bent nabij,
en al Uw geboden zijn waarachtig.
Al vanouds weet ik van Uw getuigenissen,
ja, U hebt ze voor eeuwig gegrondvest.

Mag God ontmoeten prioriteit zijn, iedere nieuwe dag?

Foto: Pixabay - Giani Pralea.jpg
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3. Kidsmoment
Te bekijken via:
https://youtu.be/tcXzFT_F1fU

Jezus wast de voeten van zijn leerlingen
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4. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch

Deze week terug Zoom! Kom erbij om 19u30, voor een korte
overdenking en een gezellige babbel!
1 Timotheüs 1:15-17:
Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld
gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij
barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al
Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het
eeuwige leven. De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze
God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Foto: Pixabay - Bru-nO.jpg
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5. Prediking
Samengesteld door: David Delameillieure

Volledige dienst beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-vreemdeling-en-ik/

De vreemdeling en ik
We brengen onze kinderen op om vreemden te wantrouwen. Die houding gaat door
tot in volwassenheid. Natuurlijk moeten we onze kinderen leren om voorzichtig te
zijn, maar zou het kunnen dat we iets missen wanneer we de vreemdeling in ons
midden negeren?
Ik zou graag het volgende boek aanbevelen: ‘God is stranger’ door Krish Kandiah.
Deze auteur schrijft: God wil ons ontmoeten in en door de vreemdeling. Openstaan
voor een ontmoeting met de ander of de vreemde betekent onszelf openstellen
voor God en voor mogelijkheid om te groeien in geloof.
Graag wil ik deze vraag proberen te beantwoorden: “wat is de rol van vreemdeling
in Gods plan?” Daarvoor gaan we samen het leven van drie vreemdelingen in Bijbel
bekijken en kijken welke rol zij hadden in Gods heilsplan voor de wereld.

Een bijbelse definitie van een ‘vreemdeling’
In het algemeen is vreemdeling iemand die zich buiten het verbond met Abraham
bevindt of geen volwaardig lid van Israël is. Als we echter goed kijken, zien we
een spectrum van betekenissen, connotaties en houdingen ten opzichte van
vreemdeling. In grote lijnen zien we vier categorieën van de ‘vreemdeling’:
● ‘vijandig’: zij die vreemde goden aanbidden, een gevaar met zich meebrengen,
Israël op een dwaalspoor kunnen brengen.
● ‘afstandelijk’: zij die geen direct gevaar vormen, maar best vermeden worden.
Zij met wie men beter geen zaken kan doen.
● ‘getolereerd’: zij die zich als buitenlanders in de samenleving hadden geïntegreerd
en enkele van de regels en gewoonten van Israël hadden overgenomen. Zij die
een actieve rol in samenleving hadden, maar geen volwaardig lid zijn.
● ‘God-vrezend’: zij die ook Yahweh aanbidden, maar niet besneden waren en dus
geen volwaardige lid van het verbond zijn.
We zien een spanning binnen Oude Testament hoe om te gaan met vreemden. In
twee verzen zien we twee extremen.
Er is een spanningsveld tussen integratie en uitsluiting: aan één kant is er het
verlangen om buitenstaanders te verwelkomen in het verbond, maar aan de andere
kant is er een verlangen naar zuiverheid.
Hierna zullen we drie voorbeelden bekijken van verhalen over vreemdelingen die
buitenstaanders waren, uitgesloten van het verbond, maar op een manier toch
dichtbij gekomen zijn.

Foto: pexels - Ekrulila.jpg
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We zullen zien dat, voor degenen die op de juiste manier reageren op Gods
openbaring, de neiging naar inclusie en integratie er altijd is, in plaats van
uitsluiting.

Het eerste verhaal: Rachab de hoer (Jozua 2, 6)
Het verhaal gaat als volgt: Jozua stuurt spionnen
het land in om te verkennen. Deze verbleven in
het huis van Rachab. De koning van Jericho hoort
er plots van en beveelt Rachab om ze over te
dragen. Ze liegt tegen de koning, verbergt de
spionnen, die later ontsnappen door een raam
in de muur. Voor deze daad worden zij en haar
familie gered wanneer de Israëlieten Jericho
vernietigen en iedereen erin doden.
Rachab is de vreemdeling bij uitstek: ze is
Kanaänitisch, behoorde tot vreemd volk die
vreemde goden aanbaden en was een prostituee.
Het beeld van een vrouw die niet alleen mannen
verleidt tot seksuele onzuiverheid, maar ook
tot geestelijke onzuiverheid (aanbidden van
vreemde goden).
Wat is nu haar rol in het verhaal? Wat doet
ze? We lezen dat ze twee Israëlieten redt. En
wat nog belangrijker is, is haar motivatie: ze
erkent de soevereiniteit van Israëls God boven
de Kanaänitische goden. Dat lezen we in Jozua
2:10-11.

We hebben allemaal moeite om de veroveringen
van Jozua te begrijpen: waarom moesten
sommige steden volledig uitgeroeid worden
(mannen, vrouwen en kinderen) een genocide?
Een manier om het te begrijpen is het te
beschouwen als soort geestelijke strijd. Mensen
geloofden dat er echte krachten schuilden achter
verschillende goden. De vraag was: wie was de
machtigste godheid? Was het god van Jericho of
de God van Israël? Hetzelfde verhaal vinden we
terug in Exodus: een confrontatie tussen Yahweh
en Farao, die zichzelf als goddelijk beschouwde,
als zoon van God.
Rachab in feite bekeerde zich door te verklaren
God van Israël machtiger is dan de goden van
haar stam. Het is een bekering, een wisseling
van trouw en loyaliteit van één god voor Yahweh.
Het is tevens belangrijk om te beseffen dat ze
hiermee haar eigen volk verraadt, want in die tijd
had elke stam een eigen god(en). Het resultaat
is dat ze zichzelf en haar familie red.

De les uit dit verhaal:
Ook vandaag is er een geestelijke strijd gaande voor de harten van mensen.
Krachten die Kanaänieten in duisternis hielden, zijn vandaag nog steeds actief.
Het komt nog steeds op dezelfde vraag neer: aan wie zweer je jouw trouw? Aan
de goden van jouw samenleving of aan Yahweh? Net zoals Rahab ontdekte:
Yahweh is machtiger dan de andere goden, en het is Hem die alleen redt.
We zien dat de mogelijkheid bestaat voor degenen buiten het verbond
(vreemdelingen) om verwelkomd te worden. De manier dat dit gebeurt, is door
een keuze te maken voor Yahweh in plaats van andere goden.

Het tweede verhaal: Ruth
Ruth is een boek dat leest als een korte roman.
Ruth is hierin de heldin van het verhaal.
Ruth is een Moabitische, een van de vijanden van
Israël. In Deuteronomium 23:3 valt te lezen:
“Een Ammoniet of Moabiet mag niet in de
gemeente van de Heere komen; zelfs hun
nakomelingen van de tiende generatie mogen
tot in eeuwigheid niet in de gemeente van de
Heere komen.”
Het zijn met
vreemdelingen.

andere

woorden

vijandige

Net als Rachab zien we dat ook Ruth haar trouw
en loyaliteit wisselt. In het begin van boek lezen
we nog dat Ruth zich vastklampte aan Naomi:
“Dring er bij mij niet langer op aan u te
verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want
waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u
overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn
volk en uw God mijn God.”

Het beeld van Ruth die zich vastklampt aan
Naomi visualiseert niet alleen haar loyaliteit aan
Naomi, maar ook haar loyaliteit aan Yahweh: net
zoals ze trouw is aan Naomi, zo is ze trouw aan
Yahweh.
Met Ruth gaan we een stap verder dan Rachab:
niet alleen beleeft ze een bekering (verwisseling
van loyaliteit) maar ze wordt het kanaal/
middel waardoor Naomi wordt gered. In
boek zien we Boaz als losser van Naomi. Boaz
was verwant van gestorven man van Naomi
(Elimelech) en dat betekende dat hij kon kiezen
om de lijn van Elimelech voort te zetten. Timothy
Keller stelt dat Ruth een verborgen losser is,
omdat in feite Ruth is die Naomi redt. Naomi had
plaats in samenleving totaal verloren, zij heeft
geen erfgenamen. De enige manier om haar eer
te herstellen, is als Ruth bij haar blijft en de losser
van Naomi trouwt. Deze kinderen zouden dan de
lijn van Elimelech voortzetten en de positie van
Naomi herstellen.
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Misschien is het voor ons moeilijk om te begrijpen dat Ruth zichzelf heeft opgeofferd voor haar
schoonmoeder. Zij heeft alles verlaten, ook de kans om opnieuw eigen kinderen te hebben, om Naomi
te redden. Door zich vast te klampen aan Naomi (en de God van Naomi) redde ze haar. Ruth is een
verborgen verlosser, want door haar trouw en liefde tegenover Naomi heeft ze haar kunnen redden.
Het resultaat is een climax: de volledige integratie van Ruth in het volk van Israël. Naar het einde van
het verhaal toe lezen we:
“En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: ”wij zijn getuigen. Moge de Heere deze
vrouw, die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben.”
Wat een ommekeer voor deze weduwe uit Moab: niet alleen wordt ze een volwaardig lid van het verbond,
maar ze krijgt zelfs een verheven positie: ze wordt overgrootmoeder van grote koning David!
De les uit dit verhaal
Niet alleen kunnen vreemdelingen verwelkomd worden in de familie van God,
ze kunnen zelfs kanalen van Gods genade worden. Het is geen toeval dat zowel
Rachab als Ruth aanwezig zijn in de genealogie van Jezus. Het was altijd Gods
bedoeling om de vreemdeling een plaats te geven in zijn heilsplan.

Het derde verhaal: de Romeinse centurion (Lucas 7:1-10)
Bij het lezen van deze passage kunnen we ons afvragen
wat de rol van deze man is in het verhaal? Waarom koos
Lucas ervoor om dit verhaal op te nemen in zijn evangelie?
De Romeinen waren vijanden, maar we lezen deze
man een gunstige houding had ten opzichte van Joden:
hij houdt van de Joodse natie en hielp bij het bouwen
van synagoge. Misschien is deze man een Godsvrezer?
We kunnen tenminste zeggen dat hij open stond voor
het Joodse geloof, ook al moest hij waarschijnlijk nog
deelnemen aan rituelen van Romeinse godsdienst, zoals
offers brengen aan de goden.
Desondanks zegt Jezus dat het geloof van deze
vreemdelingen dat van meeste Joden overstijgt. Als dat
niet controversieel is!
Gedurende zijn bediening herdefinieerde Jezus wat
het betekende om deel te zijn van Gods volk. Voor
meeste Joden waren de besnijdenis, het houden van
thora (wet van Mozes) en de Tempelverering kenmerken
van wie echt behoorde tot volk. Jezus definieerde de
grenzen opnieuw: ‘vernietig deze Tempel en ik zal hem
in drie dagen herbouwen’... Of tijdens de Bergrede: ‘je
hoorde het zeggen... maar ik zeg...’

De ware test voor wie behoort tot volk
is niet bepaald door hoe nauw de wet
volgt, maar door het geloof in Jezus. Een
echte lakmoesproef...
Hier hebben we prachtig voorbeeld van
iemand die zich buiten de traditionele
grenzen van het verbond bevond en
plotseling ontdekt dat hij er wel toe
behoort omwille van zijn geloof. Er
zijn veel van dergelijke voorbeelden
in Nieuwe Testament: prostituees,
melaatsen, Samaritanen, eunuchen,
zondaars... Waarom zijn ze nu plotseling
opgenomen terwijl ze voorheen werden
uitgesloten? Omdat het geloof in Jezus
het enige is wat nu telt.
De Romeinse Centurion deelde in de
zegeningen van het nieuwe tijdperk van
de Messias… Zijn dienaar was genezen.
Een vreemdeling is nu volledig en
radicaal opgenomen in het volk van God.

De les uit dit verhaal
Er mag maar één test zijn die bepaalt of iemand erbij
hoort of niet: het geloof in Jezus. Alle andere barrières
zijn door mensen gebouwd en zullen uiteindelijk vallen:
cultureel, sociaal-economisch, christelijke traditie,...
Noem maar op. Uiteindelijk draait het allemaal om onze
trouw aan, liefde voor en geloof in Jezus. In feite komt
het op hetzelfde neer als met Rachab en Ruth: kiezen
voor Yahweh is kiezen voor Zijn Zoon Jezus Christus,
want er is geen andere naam waardoor men gered kan
worden.

Foto: Pixabay - Mohamed Hassan.jpg
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Conclusie
We overliepen drie verhalen van vreemdelingen die verwelkomd worden in familie van God. Wat moet
dit met ons vandaag?
1.

Ik als de vreemdeling

We moeten erkennen dat we allemaal Rachabs waren: zelfs de ergste zondaar kan gered worden. Dat
zijn jij en ik. Wij waren vreemd van God, buiten het verbond, maar Hij heeft ons gered. Het enige dat
nodig was: onze loyaliteit veranderen. Heb jij, net zoals Rachab, besloten om de God Yahweh te volgen
in plaats van de goden van deze wereld? Heb jij al jouw trouw gezworen aan Yahweh en Zijn Zoon?

Sommigen van ons bevinden zich
misschien in de positie van Naomi: ze
behoorde tot Israël, maar moest nog
gered worden door de vreemdeling. Ik
geloof dat God wil dat we openstaan
voor
een
ontmoeting
met
de
vreemdeling, met de ander, omdat
misschien door deze ontmoeting God
ons wil tegemoetkomen. Het kan zijn
dat God vanuit onverwachte hoek iets
van Zichzelf wil openbaren aan ons.
Wat is onze houding ten opzichte van
de migranten in ons midden? Hebben
we al ooit gedacht dat God hen wil
gebruiken om tot een zegen te zijn? Uit
persoonlijke ervaring weet ik dat mijn
eigen geloof enorm verdiept is door mijn
gesprekken met mensen van andere
culturen en religies.

3. Samen vreemdelingen in de wereld
In zekere zin zijn we allemaal vreemdelingen, verbonden
door één iets: geloof in Jezus. Ons geloof in Jezus is de
basis voor onze eenheid, meer dan onze culturele of
religieuze gewoonten of tradities. Ware eenheid wordt
zichtbaar wanneer er een oprechte liefde is voor elkaar,
liefde die menselijke grenzen overstijgt.
De Pottenbakker telt mensen van verschillende culturele
achtergronden. Durven wij de eenheid te bewaren te
midden van deze culturele diversiteit? Of kiezen wij voor
de gemakkelijke weg van uniformiteit? Ik zou graag zien
dat wij deze diversiteit in onze gemeente meer gaan
beschouwen als een verrijking en iets om te vieren. Dat wij
op deze manier iets van de diversiteit in Gods schepping
kunnen weerspiegelen. Zou dat niet prachtig zijn?
Open dus je hart voor de vreemdeling in ons midden.
Zij zijn kostbaar in Gods ogen. En wie weet heeft God
misschien een bijzonder plan voor jou en hen!
Foto: pexels Fauxels.jpg

2. Ik met de vreemdeling
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6.Extraatjes
Breinbrekers:

Puzzel 1

Puzzel 2

Puzzel 3

Puzzel 4
Bron: https://groepsspellen.nl/breinbrekers/

• 14 •

Boekentips:
Liefde en respect
Emerson Eggerichs
All You Need Is Love zongen de Beatles in de jaren 60. Maar huwelijkstherapeut en schrijver,
Emerson Eggerichs, is het absoluut niet eens met die conclusie. Een groot aantal huwelijken
loopt uit op een echtscheiding, juist omdat liefde alleen niet genoeg is.
Liefde en Respect is gebaseerd op woorden van Paulus. In Efeze 5 vers 33 staat: Maar ook
voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw
respect moet hebben voor haar man. Veel boeken benadrukken dat een man zijn vrouw
onvoorwaardelijk moet liefhebben. Maar geen enkel boek spreekt over onvoorwaardelijk
respect van de vrouw voor haar man. Daarin is dit boek uniek. Zij verlangt naar zijn liefde; hij
heeft behoefte aan haar respect. En er is een duidelijke wisselwerking tussen die twee. Voor
veel echtparen is respect het ontbrekende stukje van de puzzel.
De boodschap van dit boek is van groot belang voor iedereen die wil gaan trouwen, voor
iedereen die getrouwd is en zijn of haar huwelijk wil verbeteren, en voor degenen van
wie het huwelijk in zwaar weer is terechtgekomen, en die snakken naar herstel. Wil jij het
huwelijk ervaren, zoals God het heeft bedoeld? Probeer het met Liefde en Respect.
Emerson en Sarah Eggerichs begonnen in augustus 1999 met de Love & Respectconferenties voor echtparen. Inmiddels zijn vele mensen rijk in hun huwelijk gezegend door de boodschap die zij daar hebben
meegekregen. Een aantal van die verhalen zijn in dit boek opgenomen.

€19,95
Spel: een boel gevoel
Ons lichaam vertelt ons veel, maar we staan er soms zo ver van af dat we het niet kunnen
verstaan. Terwijl het juist de plek is waarin ons verhaal zich afspeelt; de vlinders in onze buik,
de brok in onze keel, de gloeiende wangen, de spanning in onze schouders en de opgeluchte
ademhaling.
In dit spel vind je veertig soorten gevoelens, gekoppeld aan veertig verschillende vragen. Zo
kun je spelenderwijs en in alle rust gevoelens bespreken met kinderen. De gevoelens zijn
onderverdeeld in vijf kleuren die de vijf bekendste basisemoties vertegenwoordigen: boos,
bang, verdrietig, blij en body (direct fysieke emoties).
Geschikt voor gezinnen en klassen en in professionele setting.
Noortje Wierenga werkt bij buroboaz, een bureau voor christelijke coaching, waar ze
cursussen en trainingen geeft aan kinderen en ouders. Ze deed de studie Ervaringsgerichte
Psychosociale Therapie bij het Kempler Instituut Nederland en rondde de master
Gestalttherapie af.

€19,99

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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Een bijzondere dag uit het leven van Nick
Sinds een aantal weken ga ik regelmatig op zaterdag helpen in het werk in het vluchtelingenkamp in Duinkerke in Frankrijk. Daar verblijven nog
steeds honderden vluchtelingen op hun weg naar hun beloofde land. Het is hard om de situatie te zien waarin de vluchtelingen – waaronder
mannen, vrouwen en kinderen, moeten leven.

6u40: De wekker gaat af. Opstaan, ontbijten en
daarna met de verhuiswagen van thuis naar Gent
te om daar de spullen op te laden, die we later in
Duinkerke zullen verdelen.

7u30: Aankomst in Gent. Alles
wordt ingeladen (rugzakken,
eten, medisch materiaal om
EHBO-hulp te verlenen,…) in
de verschillende wagens. Een
uurtje later vertrekken we naar
Duinkerke. Naast mij heb ik
een copiloot die interessante
gesprekken opstart en de
nodige instructies geeft waar
te rijden.

12u – 13u: Middagpauze. We kunnen even bijpraten en zelf
iets eten.

9u00: Aankomst in Duinkerke. Op de grens van
Frankrijk worden we gecontroleerd naar onze
intenties om naar Frankrijk te reizen, want wegens
Corona is alles uiteraard nog steeds verstrengd.
Gelukkig verloopt alles vlot en kunnen we zonder
veel problemen doorrijden.

10u – 12u: Uitdelen van voedselpakketten aan de vluchtelingen ter
plekke. Vrouwen en kinderen komen eerst. We delen rugzakken uit
met water, fruit en noten. Ook andere organisaties zijn ter plekke
om warme maaltijden uit te delen.
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13u – 17u30: De EHBOpost wordt opgezet waarin
mensen medische hulp
kunnen krijgen. Vaak komen
problemen en pijnen voor
aan de voeten, omdat de
mensen niet over goed
schoeisel beschikken. In
tussentijd worden wij in
het bos uitgestuurd om
mensen te informeren dat
men, indien gewenst- een
verpleger kan raadplegen in
deze EHBO-post. Daarnaast
kunnen we ook gesprekken
voeren met de mensen ter
plekke en hen vooral laten
zien dat we een luisterend
oor hebben voor hen. De taal
vormt niet altijd een barrière,
Vele universele zaken zijn
universeel verstaanbaar.

17u30: Alles wordt terug ingeladen. Er wordt afscheid
genomen van elkaar en van de mensen ter plekke.
Terug een dag die indruk gemaakt heeft. Net voor
het vertrek blijken we nog een probleem te hebben
met de wagen… Gelukkig kunnen we rekenen op de
spontane hulp van de mensen in het kamp!

Mattheus 5: 14b - 16
Een stad die op een berg ligt, kan
niet verborgen blijven. En als je
een olielamp aansteekt, zet je er
daarna geen emmer overheen.
Nee, je zet hem hoog neer, zodat
iedereen in huis licht heeft. Laat op
dezelfde manier jullie licht schijnen
voor de mensen. Laat hun de
goede dingen zien die jullie doen.
Dan zullen ze jullie hemelse Vader
ervoor prijzen.”

Antwoorden breinbrekers:

Tot de vo

lgende ke

er!

Puzzel 1: 1 stip
Puzzel 2: 31 (bingokaart)
Puzzel 3: 34 driehoeken
Puzzel 4: optie 1
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Graag maken we dit
magazine samen.
Daarvoor mag jij ook je
input doorsturen. Heb je
iets leuks dat je wilt delen
met de gemeente?















lied
getuigenis
gedicht
brief
kaartje
tekening
foto
recept
puzzel
weekuitdaging
wandelroute
kunstwerk
...

Bijlagen

Potscherven
Volgt later in de
week

Giften / collecte
BE17 0012 2662 5321

Mail ons:

weekbundel@depottenbakker.be
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VU: Evangelische Gemeente ‘De Pottenbakker’ vzw - Vlaams Gewest - Meensestraat 83, 8500 Kortrijk - 445.197.831 RPR Gent, afdeling Kortrijk
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