
• Weekmagazine De Pottenbakker • Editie 34 • week 11 • maart 2021 •

De Leie bij nacht - David Delameillieure



• 2 •

1. Aanbidding 4
2. Weekuitdaging 7
3. Kidsmoment 8
4. Tieners 9
5. Prediking 12
6. Extraatjes 17

Inhoud:

Bidstond • in de kerk Weekje verlof

De tweewekelijkse bidstond in het 
gebouw om 19u30:

29 maart • 12 april

De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden 
opgevolgd en gerespecteerd
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Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 871 8621 4505 - Pasw: 389156

Tijdens de week van de paasdienst 
zal de werkgroep van het magzine 
genieten van een weekje verlof. 

Volgende edities:

•	 Editie	35: 
ter	vervanging	van	zondag	21/03 
verschijnt in week 12 

•	 Editie	36: 
ter	vervanging	van	zondag	28/03 
verschijnt	in	week	13 

•	 Zondag 04/04 paasdienst 
Week 14: geen magazine 

•	 Editie	37: 
tervervanging van zondag 11/04 
verschijnt	in	week	15
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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

zoom-dienst

Goede Vrijdag & Pasen
Hey allemaal

De Goede week komt eraan. 
Voor ons als Christenen een heel 
belangrijke week in het jaar. Een 
periode	 waar	 we	 extra	 stil	 staan	
bij het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus Christus, 
onze Redder en Heer.

Het is ondertussen geleden 
van	 31	 oktober	 2020	 dat	 we	
samen in levende lijve in de 
kerk waren voor een eredienst. 
De	 overheid	 heeft	 al	 een	 aantal	
versoepelingen doorgevoerd, al 
is het op dit moment nog een 
beetje onduidelijk of er nu meer 
mag bij erediensten of niet. 

Toch willen we met de Goede 
week	 tijd	 en	 energie	 steken	 om	
fysiek bijeen te komen en samen 
te herdenken en te vieren wat 
Jezus	voor	ons	heeft	gedaan.

Om die reden zullen er op Goede 
Vrijdag en op Pasen twee diensten 
georganiseerd worden. Hier meer 
praktische	informatie.

Goede Vrijdag (02/04 - avondmaal):
•	 Dienst	1:	14u	-	15u	
•	 Dienst	2:	19u30	-	20u30

Pasen (04/04 - zang en prediking): 
•	 Dienst 1: 9u-10u
•	 Dienst 2: 11u-12u

Voor beide dagen geldt dat je je moet inschrijven 
om aanwezig te mogen zijn. Inschrijven doe je via dit 
formulier: 

De mensen zonder internet mogen mij een smsje 
sturen	(0470	51	37	55)	en	laten	weten	op	welke	dienst	
je graag aanwezig wilt zijn en met hoeveel.

De plaatsen zijn beperkt. Op elke dienst mogen maximaal 
15	volwassenen	aanwezig	zijn	(+13-jarigen).	Daar	gaan	
we op dit moment van uit. Als de regels anders zijn, 
kunnen we uitbreiden naar meer aanwezigen.
We proberen iedereen die wilt komen een plek te 
geven. Als we merken dat de inschrijvingen heel hoog 
zijn, zullen we een derde dienst uit de grond stampen.

Je	zal	van	mij	een	bevestiging	krijgen	voor	de	dienst(en)	
waarvoor je bent ingeschreven met nogmaals de 
(hygiëne)	maatregelen	die	gelden	op	dat	moment.	

Gods zegen en tot snel!
Groeten

Ruth

https://forms.gle/EHfZbM6D1HHo7Cr17
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpz6O8So7u18lMOqwWxRX-tb

https://open.spotify.com/playlist/3lVYMrZ7BJ9fTp57LD7KJU?si=e5f4bef91ea54a01

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:

Kracht van Uw liefde (Opw 488)

Heer ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
 

Refrein:
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

 
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
 

Refrein (2x)
 

dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Dit is mijn verlangen (Opw 510)

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;
met mijn hele hart aanbid ik U.
Al wat binnen in mij is, verlangt naar U;
alles wat ik vinden wil, is in U.

Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.
Heer, doe uw wil in mij.

Tekst & muziek: Reuben Morgan Ned. tekst: Peter van Essen
      © 1995 Hillsongs Australia / Small Stone Media
Origin: This is my desire   Cd nr: 022    Version: 2005#1
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Symfonie (Opw 753)

Nu ik bij U kom in uw heiligdom,
in uw tegenwoordigheid;
kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer,
met al mijn tranen en mijn strijd.

Ik geef wat ik heb,
houd niets apart
open voor U mijn hart.

Refrein:
Als een liefdeslied is hier mijn leven,
een melodie van vreugde en pijn.
En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
een symfonie voor U mag zijn.

Nu ik bij U kom in uw heiligdom,
omgeven door uw majesteit;
leg ik alles, Heer, in uw handen neer,
in zwakheid en gebrokenheid.

Geef ik wat ik heb,
houd niets apart
open voor U mijn hart.

Refrein

Ik geef wat ik heb,
houd niets apart
open voor U mijn hart.

Refrein (2x)

Tekst & muziek: Marcel Zimmer © 2007 Celmar Music
Origin:       Cd nr: 037    Version: 2013

U bent de Heer die ik dien
(Opw 543)

U maakte mij tot een ander mens,
gaf aan mij een nieuw leven.
Ik ging kapot maar U heelde mij,
U heeft mij hoop gegeven.

Refrein:
U bent de Heer die ik dien.
Eens was ik blind, nu kan ik zien.
Zing halleluja, juich voor de Heer.
U heb ik lief,
U heb ik lief,
U heb ik lief,
Jezus, U heb ik lief.

Leer mij het lied dat ik zingen kan
met de engelen samen.
Tot in de eeuwigheid zing ik dan,
prijs ik uw grote naam, want

Refrein

Bridge:
Heer, toets mijn hart
en was mijn leven schoon.
Dan kan ik U aanbidden
en juichen voor uw troon.
 

Refrein (2x)

Tekst & muziek: Lenny LeBlanc Ned. tekst: Mireille Schaart
      © 1999 Integrity’s Hosanna! Music /
      LenSongs Publishing / Small Stone Media
Origin: You are the One I love            Cd nr: 023    Version: 
2005#1

Foto: pexels - c-technical.jpg
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Uw liefde is zo prachtig (Opw 597)

Uw liefde is zo prachtig,
eeuwig en standvastig;
Uw liefde is een rots 
waar ik mijn voet op zet.
Uw liefde is een wonder,
U vindt mij bijzonder;
als ik in de put zit,
redt uw liefde mij.

Refrein (2x):
Halleluja, halleluja, halleluja,
U maakt dat ik zing.
Halleluja, halleluja, halleluja,
U maakt dat ik zing.

 
Uw liefde blijft steeds boeien
en ik voel het groeien.
Uw liefde geeft me blijdschap,
heel diep in mijn ziel.
Steeds als ik U zie, Heer,
raakt uw liefde mij weer.
En dan wil ik zingen,
U geeft mij een lied.
 

Refrein
 
Uw liefde is zo prachtig,
eeuwig en standvastig;
Uw liefde is een rots 
waar ik mijn voet op zet.
Uw liefde is een wonder,
U vindt mij bijzonder;
als ik in de put zit,
redt uw liefde mij.

Refrein

U maakt dat ik zing,
U maakt dat ik zing, zing, zing.
U maakt dat ik zing.

 
Refrein (4x)

 
Slot:
Halleluja. Halleluja Halleluja
U maakt dat ik zing.

Tekst & muziek: Brian Doerksen / Brenton Brown
      Ned. tekst: Mireille Schaart
      © 2000 Vineyard Songs / Thankyou Music / Small Stone 
Media
Origin: Your love is amazing (Hallelujah) Cd nr: 026    Version: 
2005#1

U bent heilig (Opw 609)

Mannen:

U bent heilig

U bent machtig

U bent waardig

Eer en ontzag

Ik wil volgen

Ik wil luisteren

Van U houden

Iedere dag

Echo vrouwen

U bent heilig

U bent machtig

U bent waardig

Eer en ontzag

Ik wil volgen

Ik wil luisteren

Van U houden

Iedere dag

Mannen:

Ik wil zingen
En juichen
In aanbidding
Mij buigen 
U de Heer 
Aller Heren
U, mijn God
Wil ik eren

Ik wil zingen 
En juichen
In aanbidding
Mij buigen
U de Heer
Aller Heren
U, mijn God
Wil ik eren 

U bent mijn Vredevorst
En ik leef alleen voor U

Tegenstem vrouwen:

U die Koning bent
En de hoogste Heer
U, de machtige
Kwam op aarde neer
Als Immanuël
“God zal met ons zijn”
Als het Lam van God
Zo volmaakt en rein

U die leven geeft
Mij bevrijding bracht
Die voor eeuwig leeft
U hebt alle macht
U de Alfa, Omega
Eens zal ik U zien
U, mijn Meester, Messias
Verlosser en Vriend

Refrein:
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2. Weekuitdaging

Foto: pexels - Yugal Srivastava.jpg

Je ziet ‘m niet (Herman Boon)

Hoe kun je nou geloven in een God
Die je helemaal niet zien kan
E je denk dat ‘ie bestaat
Vertel me waar is’ie dan

Refrein:
 Je ziet ‘m niet, maar Hij is er wel
’t  Is net als de wind
Die zie je niet maar die is er wel
En wie zoekt die vindt

Als de boomtoppen gaan zwaaien
Dan weet je dat de wind gaat waaien
Zo is het ook met onze Heer
En daarom zeg ik ook elke keer:

Refrein

Sla maar eens een sinaasappel fijn
Om te kijken of er vitaminen zijn
Wel, je zoekt en je zoekt je sappel
Naar de vitaminen in die sinaasappel

Refrein

Als de boomtoppen gaan zwaaien
Dan weet je dat de wind gaat waaien
Wel zo is het ook met onze Heer
En daarom zeg ik ook elke keer:

Refrein (2x)

https://youtu.be/LxceiuGymac

Zo veel wind deze afgelopen week! Ik waaide soms 
bijna	van	mijn	fiets.	Wat	indrukwekkend,	die	wind	
die je wel kan voelen, die je uit evenwicht kan 
brengen, waar je tegen aan kan leunen, terwijl je 
hem niet kan zien! We zien wel de gevolgen van de 
wind, bomen die bewegen, zaden die verspreiden,...

Zo is het ook een beetje met God. Zoals Herman 
Boon het zingt “Je ziet ‘m niet, maar Hij is er wel”. 
Als je de wind zo voelt waaien mag je daar aan 
herinnerd worden! God is er wel, en hoewel we 
Hem zelf niet kunnen zien, merken we vaak wel dat 
hij ergens aan het werk is in ons leven.

Durf je tegen de wind te leunen?
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3. Kidsmoment

https://youtu.be/mlYHFqjx918

Te bekijken via:

Jezus belooft Zijn vrede

... en bekende mensen :)

met een mooi 

verhaal
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

Hey! In afwachting van een volgend Zoom-moment is hier alvast een interessant gedeelte uit 
een boek om te lezen. Neem rustig de tijd om het te doorlezen en erover na te denken. 

Geloven is zoekend op weg gaan
Als je Gods liefde zou willen beantwoorden, hoe doe je dat dan? Tussen God en mensen werkt 
liefde natuurlijk anders dan tussen mensen onderling. Toch geloof ik dat een menselijke 
liefdesrelatie een goede parallel vormt om de liefde tussen God en mensen duidelijk te maken. 
God zegt in de Bijbel dat Hij contact met ons wil. Je kunt met God praten — bidden — en je 
vragen aan Hem voorleggen. Daarnaast wil Hij dat je Zijn wil doet. Niet als een soort slaafje, 
maar uit vrije wil, om daarmee je liefde voor Hem te laten zien. De knappe Pelagia vraagt zich 
in De Bernières’ roman Kapitein Corelli’s mandoline af of ze wel werkelijk van de visser Mandras 
houdt: 

“... hoe kon je het verschil zien tussen begeerte en 
liefde? Ze luisterde naar het blikken gesnerp van 
een muskiet terwijl ze haar verloofde vergeleek 
met haar vader. Laatstgenoemde aanbad ze; ja, 
dat was liefde. Maar wat had dat gemeen met haar 
gevoelens voor Mandras? Was het voorstelbaar 
dat dienstbaarheid aan hem ook zo sterk aan 
vrijheid deed denken?”

Gods liefde beantwoorden

Pelagia verwoordt hier wat ik bedoel: liefde kan geuit in ‘dienstbaarheid die sterk aan vrijheid 
doet denken. Als je  van een ander houdt, is het doen van de wil van de ander van de r geen maar 
vrijheid. Wanneer een man een serieuze relatie heeft een vrouw, gaat hij anders met andere 
vrouwen om nlet dan d graag oplegt, omdat haar liefde hem meer waard is dan d voor. Dat is 
een beperking — maar een beperking die hij zichzelf graag oplegt, omdat haar liefde hem meer 
waard is dan de omgang met andere vrouwen. Op een soortgelijke wordt in de Bijbel gesproken 
over dienstbaarheid aan God. Gods richtlijn wordt dan ook de ‘wet van de vrijheid’ genoemd 
(Jakobus 1:25). God geeft richtlijnen die goed zijn en waar de mens wel bij vaart. De reden om 
ze te doen is echter: Gods liefde te kunnen n Geloven is Gods liefde beantwoorden. Daarom is 
het een werkwoord. Geloven is in de Bijbel niét het accepteren van een bepaalde verzameling 
waarheden. Het is niét vergelijkbaar met het accepteren van de gebruiksvoorwaarden van een 
softwareprogramma: je vinkt één keer aan dat je het ermee eens bent en daarna zie je de pop-
up met de voorwaarden nooit meer terug. Geloven is eerder vergelijkbaar met het gebruiken 
van het softwareprogramma zelf. Geloven is op weg gaan en God betrekken in elke keuze die 
je in je dagelijks leven maakt. Het is het bestuderen van Zijn Woord en zoeken naar mogelijke 
toepassingen in je eigen leven. Het is je steeds afvragen: wat zou Hij nu het liefst willen? 
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Vertrouwen en twijfel 

Het doen van Gods wil en vertrouwen gaan hand in hand. In de Bijbel zijn geloven en vertrouwen 
synoniem. Geloven is: in ver trouwen met Hem op weg gaan. Doordat je doet wat God in de 
Bijbel zegt, blijkt dat je gelooft en Hem vertrouwt. Geloven zonder daden is helemaal geen 
geloof zoals liefde zonder te doen wat de ander wil helemaal geen liefde is.

Vertrouwen en het doen van Gods wil zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daardoor is 
het met God op weg gaan en doen wat Hij vraagt ook het beste geneesmiddel tegen twijfel 
aan Gods Woord. Door het doen, door het vervullen van Gods wensen die je in de Bijbel vindt, 
blijkt Gods Woord betrouwbaar te zijn. Zoals ijs op een sloot alleen sterk genoeg blijkt te zijn 
wanneer je erop gaat staan. De Here Jezus maakte dit duidelijk in een verhaal over twee 
mensen. De één bouwde een huis op zand, zonder fundament. Bij een overstroming spoelde 
zijn huis echter weg. Een ander bouwde ook een huis, net als de eerste. Hij bouwde echter 
niet op zand, maar op een rots, en zijn huis bleef dan ook op het fundament staan toen een 
overstroming zijn huis teisterde. 

Wat is het verschil tussen de ene en de andere? Wanneer 
bouw je volgens de Here Jezus op een rots? Jezus’ antwoord 
is: wanneer je Zijn woorden niet alleen aanhoort, maar ze 
ook doet. Het doen van wat Jezus zegt, maak het verschil 
uit.  Wanneer je God beter wilt leren kennen, heeft aan 
de zijlijn blijven staan dan ook niet zo veel zin. God leren 
kennen betekent: vertrouwen op wat Hij zegt (dat Hij van je 
houdt en het beste met je voorheeft) en daarom doen wat 
Hij vraagt. Een relatie met Hem groeit, wanneer steeds in 
nieuwe situaties blijkt dat je op God aankunt. Dat het doen 
van wat Hij heeft gezegd inderdaad goed en waardevol blijkt 
te zijn. Leven met God is een zoektocht, een actieve relatie 
waarin je niet alles direct goed of perfect hoeft te doen, 
maar waarin je antwoorden pas vindt als je op weg bent. De 
Bijbel geeft je daarin een richting aan. Betekent dat dat je 

op een gegeven moment nooit meer twijfelt aan God of aan Zijn Woord? Nee, dat denk ik niet. 
Zelf twijfel ik van tijd tot tijd nog weleens. Deze twijfels gaan echter steeds minder diep dan 
vroeger, omdat ik meer ervaringen van Gods aanwezigheid en trouw heb om op terug te vallen. 

Ook hierbij is een illustratie uit menselijke relaties het meest verhelderend. Wanneer je gelukkig 
getrouwd bent, wil dat niet zeggen dat het in je relatie nooit meer stormt. Maar echte liefde 
kan wel een storm hebben. Pelagia’s vader brengt dit in Kapitein Corelli’s mandoline heel mooi 
onder woorden, wanneer hij zijn dochter raad geeft: 

“Liefde is een tijdelijke waanzin, het is een uitbarsting als van 
een vulkaan, en daarna wordt het weer rustig. En wanneer het 
rustig wordt, moet je een beslissing nemen. Dan moet je nagaan 
of jullie wortels zo verstrengeld zijn geraakt dat het ondenkbaar 
is dat jullie ooit uiteengaan. Want zo is liefde. Liefde is niet dat je 
ademloos bent, dat je opwinding voelt, het is niet de afkondiging 
van eeuwige hartstocht. (...) Wat ik heb genoemd, is alleen maar 
“verliefd zijn”, en dat kan elke idioot. Echte liefde, dat is wat er 
overblijft wanneer verliefdheid is opgebrand, en dat is zowel een 
kunst als een gelukkig toeval. Je moeder en ik hadden het, wij 
hadden wortels die ondergronds naar elkaar toe groeiden, en 
toen alle mooie bloesems van onze takken waren afgevallen, 
constateerden we dat we één boom waren, en niet twee.” 
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Tot slot 

Liefde tussen God en mensen en liefde tussen mensen onderling is op bepaalde punten 
vergelijkbaar en op andere punten niet. Net als bij verliefdheid kun je je tot God aangetrokken 
voelen, maar ook terugschrikken. Je kunt de bijbelse boodschap mooi vinden, maar ook 
aarzelingen hebben. In dit boekje heb ik geprobeerd om enkele aarzelingen weg te nemen. 
Hopelijk is dat enigszins gelukt, maar waarschijnlijk niet helemaal. Over de vragen die 
overblijven, zou ik je twee adviezen willen geven. 
•	 Ten eerste: maak je aarzelingen concreet. Laat het geen vage gevoelens blijven, maar 

breng ze onder woorden. Zelf heb ik gemerkt dat veel mogelijke bezwaren oplosbaar bleken 
te zijn toen ik ze concreet maakte. Vage gevoelens zijn niet te ontzenuwen, maar concrete 
vragen zijn te overdenken en mogelijk te beantwoorden. 

•	 Ten tweede: leg je aarzelingen aan God voor. Leg ze aan Hem voor, zoals je ze tegen een 
mens zou uitspreken. Als Hij van je houdt en wil dat jij Hem leert kennen, zijn ze ook Zijn 
probleem. 

Tot slot. Jezus zegt: 

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk 
op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor 
uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’ (Mattheus 11:28). 

Hij dwingt je niet, maar nodigt je uit om Hem beter te leren kennen. Wat je met die uitnodiging 
doet, is aan jou. Om met Pelagia’s vader te spreken: ‘Wanneer het rustig wordt, moet je een 
beslissing nemen.’

Uit: EHBO, Gábor Locht, 2016
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Samengesteld door: Jan Hostens

5. Prediking

https://www.depottenbakker.be/Prediken/2021-03-14/

Volledige dienst beluisteren via:

“Exodus: lessen voor Israël en voor ons”

Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem 
staan en riep de Naam van de HEERE uit. Toen de HEERE bij 
hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig 
en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en 
trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, 
Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar 
Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de 
ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen 
en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Toen 
haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei: 
Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de 
Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een 
halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze 
zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit. Toen zei Hij: 
Zie, Ik sluit een verbond; ten overstaan van heel uw volk 
zal Ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder 
welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het 
volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van 
de HEERE zien, want het is ontzagwekkend wat Ik met u 
ga doen. Houd u aan wat Ik u heden gebied. Zie, Ik zal de 
Amorieten, Kanaänieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten en 
Jebusieten voor u uit verdrijven. Wees op uw hoede dat u 
geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u 
komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. 
Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in 
stukken slaan en hun gewijde palen omhakken, - want u 
mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de Naam 
van de HEERE is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is 
Hij - anders sluit u misschien een verbond met de inwoners 
van het land. Wanneer zij immers als in hoererij achter hun 
goden aangaan en aan hun goden offers brengen, zou men 
u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten. Dan zou 
u van hun dochters vrouwen nemen voor uw zonen. Hun 

dochters zouden als in hoererij achter hun goden aangaan, 
en uw zonen als in hoererij achter hun goden aan laten 
gaan. U mag u geen gegoten goden maken. Het Feest van 
de ongezuurde broden moet u in acht nemen. Zeven dagen 
lang moet u ongezuurde broden eten, zoals Ik u geboden heb, 
op de vastgestelde tijd in de maand Abib, want in de maand 
Abib bent u uit Egypte vertrokken. Alles wat de baarmoeder 
opent, behoort Mij toe, ja, al uw vee dat mannelijk is, wat de 
baarmoeder van rund of schaap opent. Maar de ezel die de 
baarmoeder opent, moet u met een stuk kleinvee vrijkopen. 
Als u hem echter niet vrijkoopt, moet u hem de nek breken. 
Elke eerstgeborene van uw zonen moet u vrijkopen. Men mag 
voor Mijn aangezicht niet met lege handen verschijnen. Zes 
dagen moet u arbeiden, maar op de zevende dag moet u 
rusten. Ook in de ploegtijd en in de oogsttijd moet u rusten. 
Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het 
feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en ook het 
Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling. Alles wat onder 
u mannelijk is, moet drie keer per jaar verschijnen voor het 
aangezicht van de Heere HEERE, de God van Israël. Als Ik de 
volken van vóór uw ogen zal verdrijven en uw gebied ruim zal 
maken, zal niemand uw land begeren, wanneer u drie keer 
per jaar optrekt om te verschijnen voor het aangezicht van de 
HEERE, uw God. U mag het bloed van Mijn offer niet offeren 
met iets dat gezuurd is, en het offer van het Pascha mag niet 
tot de volgende morgen overblijven. De eerstelingen van de 
eerste vruchten van uw land moet u in het huis van de HEERE, 
uw God, brengen. U mag een bokje niet koken in de melk van 
zijn moeder.Verder zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf deze 
woorden voor uzelf op, want op grond van deze woorden heb 
Ik een verbond met u en met Israël gesloten. Hij was daar 
namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij 
at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de 
tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.
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Israël en de opstand tegen God

De	situatie	in	Exodus	is	initieel	dat	Israël	gezondigd	
heeft	tegen	God	door	een	gouden	kalf	te	maken.	
Ze hebben van God gehoord dat Hij niet meer in 
hun	midden	mee	zal	optrekken,	omdat	ze	continu	
Zijn	 regels	 overtreden.	 Via	 Mozes	 hebben	 ze	
gehoord dat ze een halsstarrig volk zijn, een volk 
dat hun hoofd niet wil buigen voor de Heere. 

Mozes	 treedt	 op	 als	 bemiddelaar	 tussen	God	en	
het	volk.	Het	enige	dat	Mozes	heeft,	is	zijn	ervaring	
met	de	God	van	Abraham,	Isaak	en	Jacob.	Mozes	
kent God dus, hij wandelt al jaren met Hem.

Bij	 het	 vluchtig	 lezen	 van	 de	 tekst	 kan	men	 zich	
afvragen	 wie	 er	 hier	 spreekt	 van	 barmhartig,	
genadig,	 geduldig,	 rijk	 aan	 goedertierenheid	 en	
trouw.	 Die	 goedertierenheid	 blijft	 bewijzen	 aan	
duizenden,	 Die	 ongerechtigheid,	 overtreding	
en	 zonde	 vergeeft.	 Voor	 alle	 duidelijkheid	 hier	
spreekt	God	zelf	en	wil	aan	Mozes	duidelijk	maken	
Wie	Hij	is	(afhankelijk	van	de	bijbelvertaling	wordt	
het	 duidelijker).	 Een	 God	 die	 geen	 lust	 heeft	
in de dood van een opstandig volk, maar juist 
zoekt naar een zondig volk, om terug te roepen 
tot zijn gemeenschap. In deze verzen wordt 
het	 karakter	 van	 God	 door	 God	 hier	 aan	Mozes	
opnieuw	geopenbaard,	met	als	doel	om	Mozes,	de	
bemiddelaar, te sterken in zijn geloof en zijn taak 
als	leider	van	een	opstandig	volk	te	bevestigen.	

We mogen niet vergeten dat het volk 400 jaar in 
slavernij	 heeft	 gewoond.	 De	 gewoonten	 van	 de	
Egyptenaren werden deels overgenomen en vooral 
hun	 eigen	 identiteit,	 hun	 godsdienst,	 hebben	
moeten verloochenen. Ze zagen de aanbidding 
van de goden en de voorspoed dat het met zich 
meebracht en raken na 400 jaar totaal vervreemd 
van hun God. Ook is te vermelden dat in die 400 
jaar geen woord van God door een profeet of wie 
dan	ook	werd	gesproken,	 totdat	Mozes	kwam.	 Is	
hun	 reactie	begrijpelijk?	Met	de	 voorwerpen	die	
God	hen	had	gegeven	(Ex.	12:35)	hadden	ze	een	
gouden kalf gemaakt. Hun voorstelling van God 
was zoals ze 400 jaar gezien hadden in Egypte: 
een beeld door mensen gemaakt. Nochtans was 
het verboden om beelden te aanbidden. Denken 
we maar aan het tweede gebod, nog niet zolang 
door	 Mozes	 meegedeeld	 (Ex.	 2:1).	 	 Misschien	
rijst de volgende vraag: “hoe kan het dat, na al 
die wonderen (de 10 plagen, doortocht door de 
Schelfzee)	 dat	 het	 volk	 toch	 nog	 zo	 reageert?”	
Misschien	 vinden	wij	 hun	 daden	 onverklaarbaar.	
Hoe meer wij echter de boosheid van ons eigen 
ongelovig hart leren kennen, des te meer zullen 
wij merken hoeveel wij op hen lijken.
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De vraag voor onszelf

Na het lezen van deze teksten kunnen we ons de 
vraag	 stellen:	 “zouden	 wij	 het	 nu	 beter	 doen?”	
God	 spreekt	 tot	 Mozes,	 herhaalt	 Zijn	 woorden	
en er worden genadige uitnodigingen en 
aanmoedigingen gegeven om terug te keren en 
berouw	te	hebben.	Niettegenstaande	de	veelheid	
van	 zonden	 die	 hier	 gespecificeerd	 worden	 om	
aan te tonen dat waar de zonde overvloedig is, 
de	genadig	veel	meer	overvloediger	is.	In	vers	7b	
lezen we wel echter:

“... die de schuldige zeker niet voor onschuldig 
houdt…”

Met	die	schuldige	wordt	de	mens	die	weigert	zich	
te buigen bedoeld; de ongelovige die geen gezag 
boven zich wil, geen meester en geen God. Die 
uitspraak kennen we alvast. Voor die ongelovige 
is God een verterend vuur, dan stopt die genade 
en	barmhartigheid.	Denk	maar	bij	de	uittocht	van	
Egypte: “wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbij 
gaan.” Als een Israëliet hier aan twijfelde, maakte 
hij  God tot een leugenaar en was de dood in zijn 
huis.	Soms	geeft	God	de	mensen	wat	zij	verlangen.	
Willen de mensen de waarheid niet ontvangen 
die God hen aanbiedt, dan krijgen zij de leugen. 
Willen zij Christus niet aannemen, dan krijgen zij 
de duivel. Willen zij de hemel niet, dan krijgen zij 
de	 hel.	Misschien	 komt	 hierbij	 de	 gedachte	 van	
onrechtvaardigheid op, maar: “Zou de Rechter 
der	ganse	aarde	geen	recht	doen?”	(Gen.	18:25).	
Hij is God, de Alfa en de Omega, de Ik ben Die Ik 
ben.

God spreekt om uit te leggen Wie Hij is, in 
woorden	 die	 voor	Mozes	 te	 begrijpen	 zijn.	 God	
wil hierbij aantonen dat hij er niet alleen is, maar 
vooral begrijpt Wie Hij is. Gevoelens zijn heel 
belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. 

Het besef van Gods grootheid tot oprechte overgave

De bijbel is ook de belangrijkste manier waarop God tot de mens spreekt. Daarin legt 
God uit Wie Hij is, wat Zijn wil is en wat Zijn karakter is. Alles begint bij God, alles is door 
God en alles hoort voor God te leven. Alles hoort te beginnen bij Wie Hij is: Heere, 
Heere	God,	barmhartig	en	genadig,	geduldig	en	rijk	aan	goedertierenheid	en	trouw.	
Alles in ons leven hangt af van die eigenschappen, want als dat niet waar is, kunnen 
we niet gered worden.

Als	we	die	eigenschappen	laten	doordringen,	in	ons	opnemen,	beseffen	door	ervaring	
wat	 ze	 betekenen,	 dan	 gaan	 we	 net	 als	 Mozes	 ons	 haastig	 neerknielen	 voor	 die	
Almachtige	God	(vers	9).	Mozes	knielt	voor	God	en	aanbidt.	Mozes	knielt	voor	God	in	
overgave.	Maar	overgave	alleen	is	niet	genoeg:	je	kan	je	ook	overgeven	met	tegenzin.	
Dan	vind	je	dan	wellicht	heel	weinig	vreugde	in	je	relatie	met	God	en	het	gevolg	is	een	
lauw leven als christen. Dat was wat het volk moest leren: je overgeven omdat Hij het 
waard is en niet om de voordelen eruit te halen. Zoals reeds aangehaald: alles hoort 
voor God te leven.

Het	begint	bij	die	machtige	woorden	
die God spreekt tot ons allen: 
“Heere,	 Heere,	 God,	 barmhartig	 en	
genadig…”	 (vers	 6).	 Dat	 was	 bij	 mij	
het besef dat ik met deze gezegende 
woorden, ondanks mijn zonden, 
vergeving heb ontvangen door Jezus 
Christus.	 Dit	 besef	 geeft	 mij	 een	
enorme blijdschap, dankbaarheid 
en hoop. Zoals ik al meermaals 
aangehaald heb: al zou er geen 
hemel zijn, geen leven na de dood, 
dan nog kies ik die weg, want Jezus is 
mijn vreugde in dit leven.

Foto:	pexels	Tima	Miroshnichenko.jpg
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De uitnodiging en openbaring van God

De reactie van Mozes, de man Gods

Mozes	verbloemt	de	zonden	van	het	volk	niet.	Hij	weet	hoe	ze	bijna	onverzadigbaar	zijn	in	
hun	lust	en		valse	aanbidding	en	treedt	op	als	bemiddelaar.	Wat	voor	liefde	heeft	Mozes	
niet voor dit volk, waarbij hij aanspraak maakt op Gods eigenschappen om voor dit zondig 
volk	te	pleiten	voor	de	troon	van	genade.	Mozes,	als	 leider	van	het	volk,	gaat	met	God	
praten.	Hij	 heeft	 geen	 rechten	waarop	hij	 aanspraak	 kan	maken	om	dingen	 te	 vragen.	
Het	enige	dat	Mozes	heeft,	is	Wie	God	is.	Een	juist	Godsbeeld	hebben	is	een	belangrijk	
kenmerk in ons geestelijk leven. Dat brengt ons bij de voeten van Jezus, de bemiddelaar 
van	 het	 nieuwe	 verbond.	Het	 Lam	 van	God	 dat	 elke	 zonde	wegneemt,	want	 uit	 eigen	
kracht lukt het ons niet, de vrije toegang tot de Vader. Dat besef brengt een mens tot 
berouw en het gevolg is ware aanbidding.

De eigenschappen die genoemd 
zijn	in	vers	6	komen	nu	doorheen	
de woorden “Zie, Ik sluit een 
verbond”	 tot	uiting.	Dit	verbond	
is een herhaling van hetgeen 
in	 Exodus	 20-30	 al	 door	 God	
werd gezegd. Dit verbond is 
tweedelig,  er worden namelijk 
leefregels gegeven en er is een 
offersysteem.

Elk mens zal moet een keuze maken op die uitnodiging van de Heere De 
Almachtige.	 De	 bijbel	 leert	 dat	 God	 Zichzelf	 openbaart	 in	 de	 natuur,	 de	
schepping, in het geweten van de mens en door Zijn woord. God laat geen 
mogelijkheid onbenut om ons te bereiken, om te laten zien Wie Hij is. De 
vraag	is	of	we	reageren	zoals	Mozes	-	vol	overgave	en	aanbidding	-,	of	dat	
we ons hart verharden zoals farao die ook getuige was van Gods wonderen. 
Psalm	103	 is	een	 loflied	op	Gods	genade,	Psalm	105	een	 lofzang	van	Zijn	
trouw,	Psalm	111	een	 lofzang	op	zijn	weldaden,	Psalm	33	een	 lofzang	op	
Gods almacht. Woorden van aanbidding door mensen zoals u en ik, die door 
ondervinding getuige waren van Gods eigenschappen. Spontaan kom het 
lied	van	Mozes	in	mijn	gedachte	en	van	het	Lam.

“Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, 
almachtige God, rechtvaardig en waarachtig 

zijn Uw wegen, Koning van de heiligen. 
Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam 
niet verheerlijken? Immers, U alleen bent 
heilig. Want alle volken zullen komen en U 

aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar 
geworden.” (Openbaring 15:3-5).

Foto: pexels-pixabay.jpg
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De leefregels

Dit is wat veel mensen denken over wat godsdienst is: het houden 
van regeltjes en als we ons best doen, komen we in de hemel. Denk 
maar aan de verschillende godsdiensten, waarbij het houden van 
regels	naar	de	weg	tot	de	hemel	leidt.	Misschien	krijgen	we	bij	deze	
woorden ook die indruk, maar vergeet niet dat het volk 400 jaar 
slavernij	 achter	 de	 rug	 heeft	 en	 totaal	 geen	 weet	 heeft	met	 het	
dienen van hun God. En een teugelloos volk loopt zijn ondergang 
tegemoet. God wil hen daarvan behoeden en juist die regels zullen 
laten zien dat dit het beste is voor het volk. En zeg nu zelf: wat God 
voorlegt,	 is	 inderdaad	 voor	 hun	 bestwil.	 Vooral	 wat	 hun	 relatie	
met	de	omliggende	volken	betreft.	Dit	 is	precies	wat	God	aan	het	
doen is: Hij is de liefdevolle Vader, die weet wat het beste voor zijn 
kinderen is. Als vader gaan wij ook leren wat goed en slecht is voor 
onze kinderen. Voor wie zich afvraagt of dat klopt: kijk maar naar 
Israël nu. Dat volk bestaat nog steeds, terwijl de Babyloniërs, de 
Egyptenaren, de Romeinen al lang verdwenen zijn. Het doel van God 
met dit verbond is niet alleen Israël, maar doorheen dat volk Israëls 
leefwijze tonen aan de omliggende volkeren hoe goed die zijn. Vele 
volkeren leefden in angst voor hun goden en niet zelden werden 
mensen	 geofferd	 voor	 hun	 goden.	God	waarschuwt	hen	hiervoor	
om geen verbond te sluiten met de omliggende volkeren, om hen 
van allerlei kwaad te behoeden. Jakobus 4 vers 4 zegt: vriendschap 
met de wereld is vijandschap tegen God. Afgoderij is alles wat we 
boven God stellen: geld, werk, hobby,... Vul zelf maar in. Een hele 
hoop van deze dingen zijn op zichzelf helemaal niet verkeerd, 
maar wel op het moment dat ze de plek van God in ons leven gaan 
innemen.	Hij	is	een	naijverig	God.	Vers	23	gebiedt	al	wat	mannelijk	
is drie keer per jaar voor het aangezicht van God te verschijnen. Een 
waarschuwing voor deze die graag hun samenkomsten verzuimen. 
Sommige	van	deze	leefregels	zijn	specifiek	voor	Israël,	bijvoorbeeld	
het vrijkopen van de eersteling, een beeld dat hen herinnert aan 
het	lam	die	de	prijs	betaalde	bij	de	uittocht,	eerste	vruchten	van	de	
oogst, dankbaarheid tonen,… Nogmaals: het doel van dit verbond 
is dat Israël gaat zien wie God is, zodat de andere volken ook zullen 
gaan leven naar Zijn wil.

Het offersysteem

Juist doordat de mens niet in staat is om dit verbond te 
houden,	 heeft	God	 een	offerdienst	 ingesteld,	waarbij	
het	 offer	 de	 plaats	 in	 neemt	 van	 de	 zondige	 mens.	
Dat probleem, onze zonde tegen een eeuwig God, 
heeft	 een	 eeuwige	 uitwerking.	 De	 consequentie	 van	
zonde	is	voor	eeuwig	gescheiden	te	zijn	van	God.	Maar	
God wil dat we voor eeuwig bij Hem zijn. Op de grote 
verzoendag	(Lev.	16:30)	lezen	we:	“Want	op	deze	dag	
wordt	voor	u	(de	Israeliët)	verzoening	gedaan	om	u	te	
reinigen, van al uw zonden wordt u voor het aangezicht 
van de Heere gereinigd.” De enige manier waarop dat 
nu	kan,	is	door	Jezus	Christus	onze	Heer,	het	Lam	dat	de	
zonde	wegneemt.	Mattheus	26:26-28	zegt:	

En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het 
gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen 
en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook 
de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun 
die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, 
het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen 
vergoten wordt tot vergeving van zonden

Hoe dieper wij door de kracht van de Geest van God 
indringen in de kennis van de verlossing die in Christus 
Jezus is, hoe meer beslist onze afzondering is en des te 
meer volkomen onze toewijding zal zijn. Wat wij doen, 
moeten	 wij	 doen	 om	 wat	 de	 Heere	 voor	 ons	 heeft	
gedaan en niet om iets van Hem te bekomen. Zolang 
wij door eigen kracht naar leven en vrede streven, 
proberen God te behagen, kennen wij de kracht van 
Christus bloed nog niet. “Want uit genade zijt gij 
behouden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een 
gave Gods, niet uit werken, opdat niemand roeme.”

Foto: pexels - Jens Johnsson.jpg
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6. Extraatjes

Breinbrekers:

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

Puzzel 1

Puzzel 3

Puzzel 2

Puzzel 4



• 18 •

Recept: brownie in een mok
Ingrediënten versie 1:

•	 4 eetlepels bloem
•	 4 eetlepels suiker
•	 4	eetlepels	cacao	(zonder	suiker!)
•	 2 eetlepels olie
•	 2 eetlepels water
•	 snuifje	zout

Bereiding:
1. Alle ingrediënten in een mok doen en goed mengen
2. Ongeveer	1	minuut	in	de	microgolfoven	op	600	W 

Voor een moelleux mag het nog een beetje wiebelig zijn in het midden. Voor een stevigere cacke mag je 
de	mok	een	tiental	seconden	langer	in	de	microgolf	zetten.

Tip: Voeg	gerust	wat	chocoladevlokken,	nootjes,	pindakaas	of	M&M’s	toe.

Ingrediënten versie 2:

•	 40 g chocolade naar keuze 
•	 2 eetlepels zelfreizende bloem
•	 2 eetlepels suiker
•	 1 ei
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Meertalige liedjes: breng dank aan de eeuwige

Antwoorden breinbrekers: Puzzel	1:	2	kamelen:	r4x19	&	r9x1
Puzzel	2:	2x	woordje	‘de’	in	de	titel
Puzzel	3:	optie	F
Puzzel	4:	9	+	2	=	11	+	(9x2)	=	29.
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Gezocht • Extraatjes!
Graag maken we dit 
magazine samen. 
Daarvoor mag jij ook je 
input doorsturen. Heb je 
iets leuks dat je wilt delen 
met de gemeente? 

Mail ons:

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

weekbundel@depottenbakker.be
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