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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:
21 maart • 4 april
Start: 10u •

voor technische
ondersteuning kom je best 15 min
eerder

Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 871 8621 4505 - Pasw: 389156

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://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpwvqR_SgvhBSX_uHq5Ue-5i

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
https://open.spotify.com/playlist/11Xb3It54eUbx9scEjJxeo?si=b58d801380214741

Hoe groot is Uw Trouw, o Heer (Opw 708)
Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw woord houdt eeuwig stand.
Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal.
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed;
Zijn woord houdt eeuwig stand.
Ja, uw woord houdt eeuwig stand.
Refrein:
De hemel juicht, de kerk getuigt:
‘Groot is uw trouw, o Heer!’
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
‘Groot is uw trouw, o Heer!
Hoe groot is uw trouw, o Heer!’
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Alles verandert,
maar U blijft gelijk;
uw koninkrijk kent geen eind.
En wat U beloofd hebt,
dat zult U ook doen;
Uw trouw is voor altijd.
Wij vertrouwen U altijd.
Refrein
Bridge:
Van generatie tot generatie
- nooit liet U ons in de steek.
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
die was, die is en die komt.
Refrein (2x)

Nooit meer alleen (Opw 698)

Levende offers (Opw 648)

Ook al gaat mijn weg
Door een diep dal van duisternis heen,
Uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast,
overvallen door een hevige storm,
Ik keer niet om want U bent nabij.

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.

En ik vrees geen gevaren meer,
Met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij!

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:
Nooit meer, nooit meer alleen,
Loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Heer, U laat mij nooit meer alleen.
En ik zie al de glans
In de verte, van het stralende licht,
dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht.
Maar tot aan die dag
dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
Is U te kennen al wat ik wil.
En ik vrees geen gevaren meer,
Met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij!
Refrein

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.
(herhaling vanaf het begin)
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)

En ik zie al de glans…
Refrein (…)

Foto: pexels-pixabay.jpg
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Machtige Heer en God (Opw 583)
Machtige Heer en God,
wat U gedaan hebt, is wonderbaar.
En Heer, om wie U bent,
zingen en juichen wij met elkaar: amen!
Refrein:
Alle rijkdom en macht,
alle wijsheid en kracht,
alle lof, alle heerlijkheid.
Alle dank, alle eer
is voor U, onze Heer, (Amen)
die zit op de troon voor altijd.
Machtige Heer en God,
U bent rechtvaardig in wat U doet.
En wij aanbidden U,
want U alleen bent heilig en goed: amen!

Met diep ontzag (Opw 707)
U bent mooier dan ik kan omschrijven,
of vatten in een woord,
te wonderlijk om te begrijpen,
als niets ooit gezien of ooit gehoord.
Wie doorgrondt uw oneindige wijsheid,
wie de liefde die U ons betoont?
U bent mooier dan ik kan omschrijven,
Majesteit, die zit op de troon.
En met diep ontzag aanbid ik U.
Met diep ontzag aanbid ik U.
Heilig God, ik zing mijn loflied nu
met diep ontzag voor U.

Refrein (3x)

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)

Foto: Unsplash - Mohamed Nohassi.jpg
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2. Weekuitdaging
Volhouden
Heb je wel eens een zaadje in de grond gestopt? Best
wel spannend en boeiend om te zien hoe een zaadje
uitgroeit tot een plantje. Maar als je net een zaadje
in de grond hebt gestopt, dan zie je de eerste dagen
tot weken niet zo veel veranderen. Toch moet je water
blijven geven. Toch moet je volhouden en niet opgeven.
Want als je opgeeft en stopt met zorgen, dan gaat het
plantje moeilijker groeien.
Zo is het ook met ons. We hebben aan het begin van
de 40 dagentijd keuzes gemaakt en moeten deze
volhouden. Het is alsof er een zaadje gepland is. God
wil ons helpen en zegenen. Hij wil ons water, en voedsel
geven dat nodig is om het zaadje te laten groeien.

Paulus aan de gelovigen in Filippenzen:
“Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan
u denk. – in elk gebed van mij voor u allen
bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw
gemeenschap aan het Evangelie, van de
eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop
dat Hij Die in u een goed werk begonnen
is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus
Christus.” Filippenzen 1:3-6
Daar mogen wij ook op vertrouwen. God laat
zijn werk niet in de steek! Dat werk ben jij, dat
is jouw leven.

Plant een zaadje en probeer het groot te brengen!

Foto: Pixabay - Andreas Göllner.jpg
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3. Kidsmoment
Te bekijken via:
https://youtu.be/OXkDPUC4wxU
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4. Tieners
Samengesteld door: Nick Vermeirsch

Deze week terug Zoom! Kom erbij woensdag 10
maart 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
Door: Yvan Thomas

Prediking te beluisteren via:
https://www.depottenbakker.be/Prediken/afhankelijkheid-van-god/

Afhankelijkheid van God
Lezen: 1 Kronieken 14:8-17:
Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over heel Israël gezalfd was, trokken
alle Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde, trok hij uit hun tegemoet.
Toen de Filistijnen kwamen, verspreidden zij zich in het dal Refaïm, en David vroeg aan
God: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen, en zult U hen in mijn hand geven? En de HEERE
zei tegen hem: Trek op, en Ik zal hen in uw hand geven. Toen zij optrokken naar BaälPerazim, Baäl-Perazim betekent: bezitter van doorbraken. versloeg David hen daar; en
David zei: God is door mijn hand door mijn vijanden heen gebroken als een doorbraak
van water. Daarom gaven zij die plaats de naam Baäl-Perazim. Zij lieten daar hun goden
achter; en David gaf bevel en zij werden met vuur verbrand. Daarna verspreidden de
Filistijnen zich opnieuw in dat dal. David vroeg God weer om raad en God zei tegen hem:
U moet niet achter hen aan optrekken; maak een omtrekkende beweging van boven hen,
zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbeibomen. En laat het gebeuren, wanneer u
het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoort, dat u dan uittrekt
ten strijde, want dan is God vóór u uit gegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan.
David deed zoals God hem geboden had en zij versloegen het leger van de Filistijnen van
Gibeon af tot Gezer toe. Zo raakte de naam van David in alle landen verbreid, en op alle
volken legde de HEERE grote vrees voor hem.

Nadat David eerst zeven jaren geregeerd had over Juda vanuit Hebron, wordt hij uiteindelijk als koning
aangesteld over heel Israël in Jeruzalem. Deze geschiedenis is rond die tijdspanne te situeren. David wordt al
vlug verwikkeld in een strijd tegen de Filistijnen.
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1. De tegenstander: de Filistijnen

2. De strijd

De Filistijnen zijn een tegenstander van het volk
van God die reeds heel vroeg in de bijbel op de
proppen komen, namelijk reeds in de volkenlijst
van Genesis (Gen. 10:13-14). Ze zouden afkomstig
zijn van Kreta. Al die jaren zijn de Filistijnen de
hardnekkigste tegenstanders van het volk Israël
gebleven. Echter, de overeenkomst qua naam
met de Filistijnen betekent niet dat de Palestijnen
van vandaag de nazaten zijn van de (Bijbelse)
Filistijnen. Onder de Palestijnen bevinden zich
tegenwoordig ook veel Arabieren.

In de eerste strijd- in de vlakte van Refaïm- raadpleegde
David God en krijgt zo duidelijke richtlijnen om tot
overwinning te komen. De tweede strijd, in dezelfde
vlakte, is tegen dezelfde tegenstander. Davids
reactie is dezelfde: hij raadpleegde opnieuw de
Heer, maar kreeg volledige andere richtlijnen die tot
overwinning leidden. In de strijd moest David dus
volledig op de Heer vertrouwen.

Ik wil het hebben over de Filistijn als geestelijke
tegenstander van God, namelijk de niet-gelovige
mens.

•

•

Wij zijn ook in een strijd verwikkeld, de
strijd tussen twee rijken. De macht van de
tegenstander en het Koninkrijk van de Heer. Het
is niet eenvoudig om mensen van het ene rijk
naar het andere over te brengen.
Al die jaren is de mens in het slechte machtsrijk
(dictatuur) niet veranderd. Hij is nog steeds in
opstand tegen de God van hemel en aarde.

Het lijkt wel of we naar een climax gaan.

Lees maar 2 Timoteüs 3:1-5:

Foto: Unsplash - GR stocks.jpg

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want
de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers,
hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar,
onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig,
wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand,
meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een
schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u
ook van hen af.

Ik weet niet of we in de laatste dagen zijn,
maar de tekenen beginnen er echt op te lijken.
En laat ons eerlijk zijn: we raken erdoor ontmoedigd.
Het is een enorme strijd vooraleer iemand inziet dat
hij in dat slechte machtsrijk verloren gaat. Vooral in
Europa lijkt die strijd enorm.
• Nu is er eerder sprake van een periode van préevangelisatie: de grond voorbereiden. Maar
persoonlijk geloof ik dat er nog veel mensen tot
de Heer zullen komen in België.
We zullen terug oogsten, maar we moeten eerst
nog wat zaaien.
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3. Twee belangrijk zaken
Twee zaken zijn hierin belangrijk:
•

Ons afhankelijk stellen van God, ook al
denken we dat we de juiste methode
hebben om mensen te bereiken. We
hebben te maken met een creatieve God
die niet vast te pinnen is. Hij wil dat we
ons telkens afhankelijk stellen van Hem.
Hoe is je gebed? Hoe is je stille tijd?
Verwacht je nog echt gebedsverhoringen?

•

We moeten in ieder geval in actie schieten. David
begon met de strijd als er moest gestreden worden.
En er moet nu gestreden worden. Het doet mij pijn dat
heel wat evangelische gemeenten en kerken, echte
kerken geworden zijn in de zin van een gebouw dat
er staat te staan: waarin mensen hun zondagsplicht
doen, beetje bidden, beetje bijbel lezen, beetje zingen,
… terwijl buiten de mensen verloren gaan.

Veel mensen willen enkel God dienen als adviseur. In Prediker 11:4 staat:
‘Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien, en wie steeds op de wolken ziet, zal niet maaien.’

Foto: Unsplash - Joseph Chan.jpg

4. Wat we missen
We missen iets!
In Kolossenzen 3:12-15 lezen we:
Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God,
heiligen en geliefden, met innige gevoelens
van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid,
zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar
en vergeef de een de ander, als iemand tegen
iemand anders een klacht heeft; zoals ook
Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.
En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de
band van de volmaaktheid is. En laat de vrede
van God heersen in uw harten, waartoe u ook in
één lichaam geroepen bent, en wees dankbaar.
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•
•
•
•
•

We missen innerlijke ontferming.
We missen goedheid.
We missen zachtmoedigheid.
We missen geduld.
We missen vergeving van elkaar.

Maar vooral: we missen liefde, als
de band der volmaaktheid.
Ik kan het maar zo zeggen: als wij ons niet
langer zorgen maken over de mens in dat
slechte machtsrijk, die mens die verloren
gaat, dan missen we LIEFDE.

5. De remedie
De oplossing wordt ons meteen in dezelfde tekst gegeven.
Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar
terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles
wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de
Vader dankt door Hem. (Kolossenzen 3:16-17)
1. Het woord van Christus wone rijkelijk in u
Heel wat mensen zijn aan het diëten. Ik zou in
ieder geval ook eens deugd hebben van een
dieet. Maar één dieet mag je nooit volgen: het
Woord van God laten. Het moet rijkelijk in je
wonen.
Omdat ikzelf door mijn werk in een grote
V.Z.W.’s werk, moet ik her en der naar de
nieuwjaarsrecepties en openingen. Van dieet is
er soms weinig sprake, laat ons eerlijk zijn. We
moeten erg gemotiveerd zijn om maaltijden over
te slaan. Mijn vrouw heeft daar geen last van.
Maar het probleem bij het geestelijke voedsel is
dat we precies gemotiveerd moeten worden om
het tot ons te nemen (om niet op dieet te gaan).
De vraag is dus: eet je voldoende geestelijk
voedsel? Of ben je op dieet? Woont het rijkelijk
in je?
Er zijn altijd twee gevolgen als je bezig bent met
Gods woord:
•

Je wordt geleerd en soms terechtgewezen.

Ikzelf heb dit nodig, want ik ben een grote egoïst
die door Gods genade gered is. Maar jullie zijn
niet veel beter. Jullie moeten geleerd worden
en hebben nu en dan een vermaning nodig uit
Gods woord.
Je gaat God danken met psalmen, lofzangen
en geestelijke liederen.

Foto: Unsplash Jessica Delp.jpg

•

Is Gods blijdschap uit je leven weg? Zien de
mensen niet meer dat je een kind van God bent?
Dan is het woord van God te weinig aanwezig
in je leven. Doe er wat aan, beste broeders en
zusters.
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2. Leef voor Hem
Begin met te spreken over Hem, te werken voor
Hem, Hem te danken.
We zijn veel te veel in routine vervallen: een
beetje werken, een beetje slapen, een beetje
ontspannen, een beetje de gemeente bezoeken,
een beetje eten, een beetje spreken over de
Heer en met de Heer, een beetje spreken tegen
elkaar …
Je moet dat inderdaad doen, je kunt niet anders,
maar alsjeblieft, doe het dan voor de Heer.
Steekt alles je tegen? Dan is het omdat je op
de verkeerde manier bezig bent. Je doet het
voor jezelf en niet voor de Heer. Doe het voor
de Heer.
Doe je afwas voor de Heer. Strijk de was voor
de Heer. Zet je in in de gemeente, maar voor
de Heer. Ga gaan werken, met de Heer en voor
de Heer. Praat tegen elkaar over de Heer, praat
tegen je buur over de Heer.
En vooral: ga gaan danken. Maak een eigen
lijst met al de redenen waarvoor je Hem kan
danken. Je zal zien: je hart, je ingesteldheid zal
totaal veranderen.

Ik las ergens het verhaal van een Ford Capri-reünie:
‘Vorig jaar zomer stonden we op een camping ergens
in Beieren. We hadden een rustig plekje totdat onze
rust verstoord werd door de Ford Capri-autofanclub.
Binnen enkele uren werd de camping overspoeld door
laaiend enthousiaste autoliefhebbers. Kleine tentjes,
grote tenten, campers, alles stond in een mum van
tijd vol. De verenigingsvlag ging omhoog en de Capri’s
werden geshowd. Men at van Capri-borden met Capribestek. Men was gekleed in Capri-T-shirts en liep op
Capri-schoenen. We realiseerden ons dat deze mensen
maar één passie hadden in hun leven en dat was de
Ford Capri. Het leven was voor hen Ford Capri. Hun
gespreksthema was de auto, ze droomden er ’s nachts
van en vertroetelden hem overdag. Ze schaamden zich
niet voor hun vergankelijke auto’s.

We kregen een les in enthousiasme en toewijding.
Hoe zit het met onze toewijding aan Hem die leven
en onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht?
Spreken we met enthousiasme over Hem? Kunnen we
met Paulus zeggen: “Het leven is mij Christus”?
Het Woord van God, de Heer Jezus, wone rijkelijk in u.
Amen.
Yvan Thomas

Foto: pikist.jpg
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6.Extraatjes
Boekentips:
Elke dag leven met de opstanding
Eugene H. Peterson
Werk. Eten. Vriendschap. Heeft Jezus’ opstanding daar iets mee te maken? Eugene
Peterson beantwoordt die vraag met een stellig JA. Duik samen met Peterson in
de opstandingsverhalen uit de evangeliën. Ervaar het wonder door de ogen van de
bijbelse getuigen. Laat je leiden naar een leven vanuit de opstanding. Ontdek hoe
jouw dagelijks leven, je werk en je relaties erdoor veranderen. Elke dag leven met
de opstanding is ook uitermate geschikt om te lezen en bespreken met een groep.
€14,99

Visje -of niet?
Gezelschapsspel
Welk spel levert niet alleen serieuze gesprekken op, maar
ook een hoop gelach? Vis-je of niet? natuurlijk! Pak een
kaart van de stapel met 120 Visje-teksten, rol de achthoekige
dobbelsteen en ontdek welke opdracht je moet uitvoeren.
Moet je zeggen of je het eens bent met de tekst of niet?
Moet je de bijbelse link ervan aantonen? Moet je een
minidebat houden? Of hak je de tekst in tweeën en moet
iedereen er een ander einde voor bedenken?
€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 doordeweekse dag uit het leven van Lowie

anier heb ik
. Op die m
0
3
g
u
6
m
o
p
en en rusti
dag sta ik o
om te kled
,
.
n
ie
e
o
ss
o
a
rd
w
6u30 - Elke
A
erk in
w
om mij te
n
g
ij
e
m
o
r
n
a
e
a
g
n
nog tijd
er dan van
r ik vertrek
meter verd
n vooralee
o
il
te
k
ij
l
en!
tb
a
n
ft
o
ij
v
te
meegenom
ts een
i
h
c
o
e
o
sl
m
t
g
is
li
t
a
Ardooie
em, dus d
plaats in Pitt
mijn woon

8u30 – 12u
– Ik werk a
plantenkw
l enke
ekerij. In d
e voormidd le jaren in een
klaar voor
ag zet
d
vaste plante e bestellingen. In deze ik vaak de planten
n (buxus, sp
firma kweke
ierstruik, h
n we
doorverko
ortensia,…
cht worden
)
d
ie
a
a
daarna
n
weekend a
groothand
an
els (of ook
in het
buiten op h particulieren). De pla
nten moete
et land me
n van
gehaald wo t karren en tractors n
aar binnen
rden en ing
eladen wo
rden.
12u – 12u30 – Middagpauze. Ik kan even
genieten van lekkere boterhammen om
terug energie op te doen.

Psalm 104: 13-14:
Vanuit uw hemelse paleis laat U regen vallen op de bergen.
Alles op aarde groeit en bloeit dankzij U.
U laat gras groeien voor het vee en planten voor de mensen.
Zo leven de mensen van wat er op aarde groeit.
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nog eve
at
ik
d
,
e
e
o
ili
d
n
m
fa
te
e
Na het
oom van onze
n een stamb
opstellen va
interessant.

Tot de
volgende
keer!
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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
Kidsmoment

Potscherven
Volgt later in de
week

Giften / collecte
BE17 0012 2662 5321

Mail ons:

weekbundel@depottenbakker.be
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