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Bidstond • in de kerk Weekje verlof

De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden opgevolgd en gerespecteerd
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Tijdens de week van de paasdienst 
zal de werkgroep van het magazine 
genieten van een weekje verlof. 

Volgende edities:

•	 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

•	 Editie	38: 
tervervanging van zondag 18/04 
verschijnt	in	week	16

De tweewekelijkse bidstonden in het gebouw:

dinsdag 23 maart 14u
maandag 29 maart 19u30

dinsdag	6	april	14u
maadag	12	april	19u30
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Komende zoom-dienst: 
4 april • 18 april

Start: 10u • voor technische 
ondersteuning kom je best 15 min 
eerder

Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
ID: 846 2598 7446 - Pasw: 747927

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

Fo
to
:	U

ns
pl
as
h	
Cr
isti

an
o	
de

	A
ss
un

ca
o.
jp
g



• 4 •

1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpybmcVDNbOp0JpxrlvG1MBq

https://open.spotify.com/playlist/78T4wfwF9vYlVVgh38wl2o?si=8d8d36737de94137

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:

Enige die redt (Opw 773)

Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon
Die zijn leven gaf voor de wereld
Hij droeg de last, onze schuld en straf
Aan het kruis riep Hij: Alles is volbracht
Jezus won! Hij versloeg het duister
Nu Hij leeft, is de dood verslagen

Refrein:
Want Hij baande een weg
Waardoor wij zijn gered
Hij’s de enige die redt
Daarom juichen wij luid
En wij zingen het uit
Prijs de Heer! Prijs de Heer!
Jezus, die de wereld redt

Maak het nieuws bekend, want Hij komt terug
Om de heerschappij op te eisen
O gemeente zing, want je redder is
Nu gekroond met eer en met majesteit
Hij is Heer, heerser van de hemel
En zijn naam is Jezus, de Messias

Refrein

Jezus won! Hij versloeg het duister
Nu Hij leeft, is de dood verslagen
Hij is Heer, heerser van de hemel
En zijn naam is Jezus, de Messias

Refrein (2x)

Tekst & muziek: Ben Cantelon
      Ned. tekst: Harold ten Cate
      © 2010 Thankyou Music / Small Stone Media
Origin: Saviour of the world              Cd nr: 039    Version: 2015

Door uw genade, Vader (Opw 369)

Door uw genade, Vader,
mogen wij hier binnengaan.
Niet door rechtvaardige daden,
maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in uw nabijheid
en dankzij uw Zoon;
dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
komen wij voor uw troon.
komen wij voor uw troon.
 

Refrein: (2x)
Nooit konden wij zonder zonde
voor U staan.
Maar in uw Zoon zijn wij schoon
door het bloed van het Lam.

Tekst & muziek: Gerrit Gustafson Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld
      © 1990 Integrity Music / Small Stone Media
Origin: Only by grace       Cd nr: 014    Version: 2005#1
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Heer ik wil u prijzen (Opw 356)

Heer, ik wil U prijzen,
‘K hef mijn handen op tot U, Heer.
U bent alles voor mij,
En ik verhoog uw heil’ge naam, o Heer.

Heer, ik wil U prijzen,
‘K hef mijn handen op tot U, Heer.
U bent alles voor mij,
En ik verhoog uw heil’ge naam.
Ik verhoog uw heil’ge naam.
Ik verhoog uw heil’ge naam, o Heer.

Tekst & muziek: Arthur Tannous Ned. tekst: Erik Smith
      © Thankyou Music / Small Stone Media
Origin: I just want to praise You         Cd nr: 013    Version: 2005#1

De hemel juicht (Opw 359)

De hemel juicht
Tot eer van de verrezen Heer.
En alles buigt
Voor de schoonheid van de Heer.

Refrein:
In eeuwigheid zal Hij
Het Lam zijn op de troon.
En daarom knielen wij
Uit eerbied voor Gods Zoon.

Kom zing met mij
Tot eer van de verrezen Heer.
Hij kocht ons vrij
Met zijn leven en zijn eer.

Refrein

Tekst & muziek: Noel & Tricia Richards
      Ned. tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
      © 1987 Thankyou Music / Small Stone Media
Origin: All heaven declares Cd nr: 013    Version: 2005#1

Adembenemend (Opw 684)
 

Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek’lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrond’lijk zijn uw wegen,
onvoorstelbaar is uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is uw kracht.
 
Toch bent U niet onbereikbaar;
door uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.
 

Refrein
 
Uw wijsheid is onovertroffen
en uw woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is uw liefde,
uw genade ongekend.
Here, U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.
 

Refrein

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
      © 2007 Celmar Music
Origin:       Cd nr: 032    Version: 2009

Uw majesteit is onaantastbaar,
niemand is aan U gelijk.
Onvolprezen, zonder weerga,
koning van het hemelrijk.
Oorverdovend als de donder,
helder als een bliksemschicht.
Oogverblindend is de luister
van uw heilig aangezicht.
 
Toch bent U niet onbereikbaar;
door uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.
 

Refrein:
U bent adembenemend,
eindeloos mooi,
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.
U bent meer dan bijzonder,
buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met uw majesteit en pracht.
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Heer, U gaf aan mij Uw vreugdeolie
(Opw 371)

Refrein: 2x
Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
Een lofgewaad in plaats van rouw.
Een gouden kroon in plaats van as.
Overwinning in plaats van verdriet.

Ik verblijd mij zeer in U,
mijn ziel verheugt zich en zingt.
Want U nam mijn lege leven
en legde uw liefde erin.

Refrein (2x)

Toen mijn leven doelloos en leeg was
kwam U en gaf het weer zin.
Nu ‘s mijn hart vol lof en aanbidding,
want U maakte mij rijk binnenin.

Refrein (2x)

Tekst & muziek: Patricia Wolesky Ned. tekst: Mireille Schaart
      © 1983 Servants of the Lord, assigned to People of Praise
Origin: Oil of Gladness     Cd nr: 014    Version: 2005#1

‘k Ben zo blij (Opw 449)

‘k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
‘k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
‘k Ben zo blij,
Jezus redde mij.
Zing ik glorie halleluja,
Jezus redde mij.
 
Toen ik in de put zat,
trok Hij mij er uit.
Toen ik in de put zat,
trok Hij mij er uit.
Toen ik in de put zat,
trok Hij mij er uit.
Zing ik glorie halleluja,
Zing ik glorie halleluja,
Zing ik glorie halleluja,
Jezus redde mij.

Tekst  & muziek: onbekend
      Ned. tekst: Peter van den Burg © Unisong Music Publishers / 
Small Stone Media
Origin: I am so glad        Cd nr: 018    Version: 2005#1
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2. Weekuitdaging
Meertalige liedjes
Heb	je	vorige	week	onze	nieuwe	rubriek	meertalige liedjes gezien?

Hoe bijzonder is het dat christenen over de hele wereld in dezelfde God 
geloven!	En	dat	we	dat	kunnen	uitten	met	dezelfde	woorden!	Daarom	
de	uitdaging	van	deze	week:	leer	eens	een	liedje	in	een	andere	taal	
vanbuiten!

1 Korinthe 12:12-14
Want zoals het lichaam één 
is en veel leden heeft, en al 

de leden van dit ene lichaam, 
hoewel het er veel zijn, één 

lichaam zijn, zo is het ook met 
Christus. Ook wij allen immers 

zijn door één Geest tot één 
lichaam gedoopt, hetzij dat 

wij Joden zijn, hetzij Grieken, 
hetzij slaven, hetzij vrijen; en 
wij allen zijn van één Geest 
doordrenkt. Want ook het 

lichaam bestaat niet uit één 
lid, maar uit vele.
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3. Kidsmoment

https://youtu.be/2fr5aKdUEwk

Te bekijken via:

Jezus houdt van zijn leerlingen

met super veel dansjes

en creatief 

knutselen met 

Tuur en Lou
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Ingestuurd door Holly Delameillieure

4. Een Ssstille week

In	de	kerk	wordt	de	week	voor	Pasen	de	Stille	week	of	de	Goede	week	genoemd.	In	deze	zeven	dagen	wordt	
extra	stilgestaan	bij	het	lijden	en	sterven	van	Jezus.	In	veel	kerken	zijn	er	dagelijks	vieringen	tijdens	deze	

week, maar deze vieringen zijn vaak niet gericht op kinderen.

De	komende	zeven	dagen	nemen	we	jullie	mee	in	een	eeuwenoude	traditie,	waaraan	de	Stille	Week	
zijn	naam	ontleent:	op	deze	dagen	zullen	we	stiller	zijn	dan	op	gewone	dagen.	In	de	Middeleeuwen	
was	het	gebruikelijk	om	in	de	Stille	Week	geen	orgelmuziek	te	spelen	en	de	kerkklokken	niet	te	laten	

luiden.	De	wereld	van	nu	is	een	stuk	lawaaiiger	geworden,	maar	stilte	is	juist	daardoor	misschien	nog	wel	
veelzeggender.

Dit	boekje	van	het	Bijbelgenootschap	bevat	voor	iedere	dag	van	de	Stille	Week	een	bijbeltekst	om	samen	te	
lezen,	en	daarnaast	een	opdracht,	de	challenge,	die	jullie	helpt	om	dagelijks	even	stil	te	zijn.	Het	zijn	kleine	

opdrachten,	en	hoewel	verschillend	van	aard,	hopelijk	met	een	groots	effect!

DAG 1

ZONDAG

Vandaag is het Palmzondag. Op deze dag denken we eraan terug dat Jezus Jeruzalem 

binnenreed op een kleine ezel. Alle mensen juichten Hem toe en onthaalden Hem als een 

koning. Ze riepen: ‘Hosanna! Alle eer aan God! Leve de Zoon van David!’ Iedereen viert feest, 

het is een vrolijke bedoening met veel drukte en lawaai. Toch zal de sfeer in de dagen hierna 

omslaan. Er komt een einde aan de feestelijke stemming. De mensen gaan Jezus als een 

misdadiger zien in plaats van als een koning (Matteüs 27:20-21). Jezus’ lijdensweek breekt 

aan. Maar vandaag hoeven we daar nog even niet aan te denken. We kunnen nog één dag 

feestvieren en lawaai maken, voordat het steeds stiller wordt ... 

CHALLENGE: Stille tijd? 

•  Lees om de beurt het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Je kunt dit verhaal vinden 

in de SLB/BGT in Matteüs 21:1-10. Of lees het verhaal uit een kinderbijbel.

•  Tijdens het lezen of voorlezen juichen en zingen de andere gezinsleden, net zoals de mensen in 

Jeruzalem juichten voor Jezus. 

•  Lees daarna allemaal het verhaal nog een keer of lees het nog eens voor, maar nu zonder dat de 

andere gezinsleden juichen en zingen. 

•  Wat voor verschil merkten jullie? Heb je iets geleerd over stilte? 

Hosanna

Let op: Lees de 

challenge van morgen 

nu alvast door: deze 

werkt het beste als je 

er in de ochtend mee 

start.

DAG 3
DINSDAG

Een maaltijd waar je stil van wordt
Vandaag, op ‘Heilige Dinsdag’, lezen we het verhaal over Jezus’ laatste maaltijd met zijn leerlingen. Het is de avond voorafgaand aan het paasfeest. Op deze avond waren de mensen 
gewend om met elkaar een paasmaaltijd te vieren. Ook Jezus doet dat, samen met zijn leerlingen. Tijdens het eten legt Jezus aan de leerlingen uit dat de tijd van zijn lijden al heel 
snel aanbreekt. Dan zal Hij zijn lichaam geven om de mensen te redden. De leerlingen weten 
niet wat ze ervan moeten denken. Ze zijn er stil van.

CHALLENGE

In veel kloosters is het de gewoonte om tijdens de maaltijd naar een bijbelverhaal te luisteren en 
verder in stilte te eten. De rust die dat geeft, maakt het makkelijker om je helemaal op God te 
richten. Vandaag gaan we die ‘stilteregel’ zelf toepassen. Lees tijdens het eten het verhaal voor 
over Jezus’ laatste maaltijd, uit Lukas 22:14-20. Verder probeert iedereen gedurende de hele 
maaltijd niet te praten. 
Je kunt de maaltijd afsluiten met een gezamenlijk lied, net zoals Jezus met zijn leerlingen een 
danklied zong aan het einde van het paasmaal (zie bv. Matteüs 26:28). 
PS Als het (voor jonge kinderen) te moeilijk is om de hele maaltijd stil te zijn, spreek dan een 
kortere tijdsspanne af, bijvoorbeeld tijdens het toetje of tijdens het afruimen van de tafel. 

DAG 5
WITTE DONDERDAG

Getsemane

Op deze ‘Witte Donderdag’ lezen we hoe Jezus zich op de avond vóór Pasen terugtrekt in een 

eenzame tuin, Getsemane. Daar bidt Hij tot zijn Vader. Hij is bang en verdrietig, en vraagt aan 

God om zijn lijden weg te nemen. ‘Maar doe alleen wat U wilt, niet wat ik wil,’ bidt Hij.

LEES MET ELKAAR MATTEÜS 26:36-41.

CHALLENGE

Jezus vroeg zijn leerlingen in Getsemane om met Hem te waken en ook tot God te bidden. Neem 

de tijd om bidden voor mensen die onder lijden gebukt gaan, bijvoorbeeld door onderdrukking, 

ziekte of vervolging. 

Bespreek met elkaar aan wie jullie denken. Misschien aan mensen in een bepaald land? Of mensen 

die in het nieuws zijn? Of misschien denken jullie aan iemand op je werk of in de klas? Bid samen 

of laat één iemand bidden en wees daarna nog een moment stil. Degene die heeft gebeden zegt 

aan het einde: Amen. 

Tip: Als je het fijn vindt, kun je dit ook herhalen door om de beurt te bidden en dan weer even 

stil te zijn. 

DAG 1MAANDAG

Een ssstilleweek  

7 DAGEN CHALLENGE

Samen stil worden in de week voor  pasen
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

5. Tieners

Een les van Hudson Taylor

Hudson	Taylor	is	stichter	en	eerste	algemeen	directeur	van	de	China	Inland	Mission	en	overleed	in	1905.	Hij	is	
een	bijzonder	grote	inspiratie	op	gebied	van	het	volgen	van	Gods	roeping	en	toewijding	aan	de	Heer.	Dit	stukje	
is	afkomstig	uit	het	boek	“Als	God	de	weg	wijst”,	over	de	Bijbelse	principes	in	verband	met	Gods	leiding,	met	
heel	wat	praktijkvoorbeelden	uit	de	concrete	zending	van	christenen	naar	verre	landen.	

“China	had	al	vele	eeuwen,	voordat	Hudson	Taylor	er	arriveerde,	een	betoverende	aantrekkingskracht.	Maar	
Taylor	was	niet	in	de	eerste	plaats	gekomen	om	van	de	schoonheid	en	charme	van	dit	grote,	indrukwekkende	
land te genieten. Hij had zijn familie niet zomaar achtergelaten en zijn leven geriskeerd om naar de andere 
kant	van	de	wereld	te	reizen.	Hij	geloofde	namelijk	niet	alleen	dat	de	Chinezen	zich	in	hun	religie	vergisten,	
maar	ook	dat	miljoenen	van	hen	zouden	sterven	zonder	enige	hoop.“
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Hudson	Taylor	spreekt	hieronder	over	het	volgende	vers:

“En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing  van uw denken, 
opdat ge moogt erkennen wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is.” (Romeinen 12:2)
Alleen al het feit dat God God is, moest voldoende zijn om ons er volledig van te overtuigen dat zijn wil 

vanzelfsprekend goed en volmaakt is, en dat alleen al moest zijn wil voor ons aanvaardbaar en goed maken. 
Als oneindige liefde, in het bezit van onbegrensde mogelijkheden en oneindige wijsheid iets wil, hoe kan die 
wil dan nog iets anders zijn dan volmaakt en goed? Als die wil voor ons niet volmaakt is, toont dat dan niet 

duidelijk aan dat wij verkeerd en dwaas zijn? 

Dit bijbelgedeelte maakt ons 
duidelijk	 dat	 er	 een	 wil	 van	 de	
wereld bestaat, en dat deze lijnrecht 
tegenover de wil van God staat. 
Ieder van ons moet met grote 
zorgvuldigheid	 de	 gelijkvormigheid	
met de wereld vermijden en die 
geestelijke	 vernieuwing	 zoeken,	 die	
onze wil in overeenstemming brengt 
met	de	wil	van	God.	In	theorie	zullen	
alle christenen hiermee instemmen, 
maar	 in	 de	 praktijk	 wordt	 dit	 vaak	
vergeten of onvoldoende in het oog 
gehouden.	

Als	 godvruchtig	 betekent	 om	 God-
gelijk	te	zijn,	het	christen	zijn	Christus-
gelijk	 zijn,	 dan	 zullen	 we	 zeker	 niet	
de hoogste plaats begeren, maar 
bereid moeten zijn om de laagste in 
te nemen, als we daardoor redding 
kunnen	 brengen	 aan	 verloren	 en	
vastgelopen mensen, waar we die 
maar	zullen	vinden.

Enkele vragen om over na te denken:
1. Het	feit	dat	God	God	is,	maakt	dat	indruk	voor	jou?	Is	dit	beeld	indrukwekkend,	of	zijn	er	bepaalde	berichten	

op	het	avondnieuws	straks	die	meer	indruk	maken?
2. Voel jij je ‘gelijkvormig’ met de wereld? 
3.	 Wat	betekent	het	concreet	voor	jou	om	de	laagste	plaats	in	te	nemen?
4. Raakt	ons	de	redding	van	andere	mensen,	of	laat	het	je	eerder	koud?	Hoe	voelt	dat?
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Samengesteld door: Thomas Nop

6. Prediking

https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-betekenis-van-de-preek/

Volledige dienst beluisteren via:

De betekenis van de doop

Vandaag hebben we een boodschap gericht aan 
mensen die God hebben leren kennen, hun leven 
in Zijn handen hebben gegeven en vragen hebben 
over de doop. Ze vragen zich af wat de betekenis 
van de doop is en waarom dit belangrijk is. Wat we 
vandaag leren is heel nuttig ook voor christenen die 
al gedoopt zijn en op deze manier anderen op weg 
kunnen helpen. 

Hieronder volgt een beschrijving van wat wij geloven 
wat de doop betekent. Daarna bekijken we het in 
detail, stap voor stap.

“De	doop	is	een opdracht van God, waarbij personen die tot inkeer en 
geloof	zijn	gekomen,	hun	eenheid in Jezus Christus	uitdrukken	in	zijn	dood	
en verrijzenis, door ondergedompeld te worden in water in de naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is een teken van het toebehoren 
aan	Gods	volk.	Het	is	een	beeld	van	begraving	waarbij	onze	oude	ongelovige	

persoon	gestorven	is	en	beeld	van	zuivering	waarbij	we	een	nieuwe	
levenswandel	hebben	met	God	vrij	van	de	gevolgen	van	zonde.”
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1. De doop is een opdracht van God

Matteüs	28:19-20:	“Gaat	dan	heen,	maakt	al	natiën	tot	
mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, 
de	Zoon	en	de	Heilige	Geest	en	leert	hen	onderhouden	
al	wat	Ik	u	bevolen	heb.	En	zie,	Ik	ben	met	u	al	de	dagen	
tot	aan	de	voleinding	der	wereld.”

Jezus	 zelf,	 de	 Zoon	 van	 God,	 gaf	 opdracht	 aan	 de	
discipelen en aan ons om tot het einde van de wereld 
discipelen te maken en hen te dopen. Het is een 
opdracht	die	pas	voltooid	is	wanneer	Jezus	terugkomt	
aan	het	eind	der	tijden.

We	 krijgen	 hier	 een	 missie	 van	 Jezus,	 hij	 stuurt	 ons	
allen	uit	om	mensen	tot	God	te	brengen.	Mensen	van	
alle	natiën:	mensen	rondom	ons,	mensen	in	ons	gezin,	
in	onze	familie,	in	onze	buurt,	in	onze	stad,	in	ons	land,	
in	ons	continent,	in	de	hele	wereld.	
Overal moeten we mensen tot God brengen door zijn 
boodschap te brengen: 

“We	hebben	allemaal	het	leven	gekregen	van	God,	we	
zijn	allemaal	op	zoek	naar	rust	en	vrede	in	ons	leven,	
we	hebben	allemaal	fouten	en	tekortkomingen.	Wie	je	
ook bent, waar je ook bent, wat je ook gedaan hebt, 
God	houdt	van	 jou	en	wil	dat	 je	 terug	bij	Hem	bent.	
Alleen	 in	 Hem	 vind	 je	 vrede,	 rust	 en	 de	 zin	 het	 van	
leven.	Hij	houdt	zodanig	veel	van	jou	dat	Hij	zijn	zoon	
Jezus	Christus	 liet	sterven	om	jouw	fouten	op	zich	te	
nemen,	zodat	 jij	 in	alle	vrijheid	bij	God	kunt	zijn.	Het	
geloof in God en het aanvaarden van deze waarheid 
verandert	 je	 helemaal	 van	 binnen	 uit	 en	 verenigt	 je	
voor	eeuwig	met	Hem.”

Je kan mensen tot God brengen op vele manieren, 
waaronder het woord te brengen en te vertellen over 
God, door zorg te dragen voor mensen, door anders 
te leven en zo invloed te hebben op het leven van 
anderen.	In	Handelingen	16	vinden	we	3	verschillende	
gevallen van hoe mensen tot God gebracht werden: 
een aanrader om dit te lezen.

In	onze	missie	om	mensen	 terug	 tot	God	 te	brengen	
geeft	Jezus	ons	de	opdracht	om	te	dopen	en	verder	te	
leren	alles	wat	Jezus	ons	geleerd	heeft.	

De	doop	is	in	de	eerste	plaats	een	opdracht	van	Jezus	
Christus:	hij	heeft	het	ons	bevolen

2. De doop is een uitdrukking van 
onze eenheid met Jezus Christus

Romeinen	6:3-4:	 “Of	weet	gij	niet,	dat	wij	
allen,	 die	 in	 Christus	 Jezus	 gedoopt	 zijn,	
in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan 
met Hem begraven door de doop in de 
dood,	 opdat,	 gelijk	 Christus	 uit	 de	 doden	
opgewekt is door de majesteit des Vaders, 
zo	ook	wij	in	nieuwheid	des	levens	zouden	
wandelen.”

De doop toont ons dat wij één zijn met 
Christus:	we	zijn	in	Hem	en	Hij	is	in	ons.	

We leren dat we in zijn dood gedoopt zijn, 
wat betekent dat wij met Hem gestorven 
en	 begraven	 zijn.	 Jezus	 stierf	 terwijl	 hij	
al	 onze	 fouten	op	 zich	nam,	hij	 nam	onze	
oude	 persoon	 met	 zich	 mee:	 de	 persoon	
die vroeger ongelovig was, de persoon die 
onder zonde leefde, de persoon die geen 
hoop had, de persoon die niet bij God 
was,…	 Het	 oude	 leven	 is	 voorbij	 en	 door	
Jezus	hebben	we	nieuw	leven	gekregen.	

De	doopt	geeft	weer	dat	Jezus	gestorven	is	
en ook wij mee gestorven zijn.

De doopt toont ook dat wij samen met Hem 
zijn	 opgestaan	 en	 nieuw	 leven	 hebben.	
Omdat	 wij	 één	 zijn	 met	 Jezus	 in	 zijn	
dood,	 zijn	we	 ook	 één	met	 Jezus	 toen	 hij	
opgestaan	is	uit	de	dood.	Nadat	Jezus		met	
onze	 oude	 persoon	 gestorven	 is,	 hebben	
wij	 een	 nieuw	 leven	 en	 nieuwe	 identiteit	
gekregen	 in	 Jezus.	 We	 zijn	 vrij	 van	 het	
oordeel	van	zonde	en	kunnen	in	alle	vrijheid	
bij God komen. We leven met het besef dat 
we geliefd zijn door God, we leven met het 
besef dat we bij God horen, we leven met 
het besef dat we ook na de dood bij God 
zullen	zijn.	

De	doopt	geeft	weer	dat	Jezus	opgestaan	is	
uit	de	dood	en	ook	wij	opgestaan	zijn	met	
een	nieuw	leven.	

Onze	eenheid	in	Christus	betekent	ook	dat	
we allemaal samen horen, dat we allemaal 
samen één zijn, één lichaam zijn, één Geest.
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We moeten zeker opmerken dat de doop op zich geen doel is, de doop zelf is niet hetgeen wat je tot God 
brengt. Doorheen het gehele Evangelie en de brief aan de Romeinen leren we dat het je geloof is dat je tot 
God	brengt.	Het	geloof	dat	jij	in	Jezus	Christus	bij	God	hoort	en	dit	aanvaarden	zorgt	ervoor	dat	je	nieuw	leven	
hebt	en	bij	God	hoort.	Dit	zorgt	ervoor	dat	je	gered	bent,	dat	jij	bij	God	ben	nu	en	na	je	leven.	Dit	zorgt	ervoor	
dat	je	van	binnenuit	veranderd	wordt.	

Je	kan	het	beeld	van	de	doop	vergelijken	met	een	huwelijk	wanneer	de	man	de	ring	over	de	vinger	van	vrouw	
schuift	en	zegt	“met	deze	ring	neem	ik	je	als	mijn	vrouw”:	de	ring	is	een	uitdrukking	van	de	geloften	die	de	man	
heeft	gemaakt	naar	de	vrouw,	de	ring	is	een	uitdrukking	van	het	huwelijksverbond	tussen	de	man	en	vrouw.	
De	ring	zelf	is	geen	doel	op	zich,	maar	de	ring	is	wel	belangrijk	omdat	dit	het	uiterlijk	teken	is	van	het	huwelijk.	

De	doop	is	een	uiterlijk	teken	van	onze	eenheid	in	Christus.

3. De doop is een onderdompeling in water

4. De doop gebeurt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

De	doop	is	een	uiterlijk	teken	van	wat	in	ons	eigen	leven	
is	gebeurd.	We	willen	dit	uiterlijk	teken	dan	ook	gebruiken	
om	duidelijk	 te	 illustreren	wat	dit	betekent:	wanneer	we	
ondergedompeld worden in water, toont dit het beeld 
van	het	sterven	van	 Jezus	en	het	sterven	van	onze	oude	
persoon.

Wanneer	we	opstaan	uit	het	water,	toont	dit	het	beeld	van	
het	opstaan	van	Jezus	uit	de	dood	en	het	nieuwe	leven	dat	
we hebben ontvangen. 

Jezus	gaf	ons	de	opdracht	om	mensen	te	dopen	in	de	naam	
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Op het moment dat de gelovige persoon zich laat dopen is 
dit	een	uiterlijk	teken	naar	buiten	toe:	de	mensen	rondom	
zich	en	naar	God,	Jezus	en	de	Heilige	Geest.	
Bekering	gebeurt	één	keer:	je	bent	één	keer	gestorven	en	
je	bent	één	keer	opgestaan	met	Jezus	Christus	voor	altijd.	
Bekering is dit alles aanvaarden, vergeving vragen bij God 
en je leven in zijn handen geven.
De	doop	illustreert	deze	bekering	en	is	daarom	éénmalig	
voor	altijd.

Je bent niet gered omwille van wie je bent of wat je gedaan 
hebt,	maar	omwille	van	wie	God	is	en	wat	Hij	gedaan	heeft.
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5. De doop is voor gelovigen

Kolossenzen	 2:	 12:	 “In	 Hem	 zijt	 gij	 ook	 mede	
opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die 
Hem	uit	de	doden	heeft	opgewekt.”

De	reden	waarom	wij	opgewekt	zijn	met	Christus,	
is omdat wij geloof hebben. Het is je geloof dat je 
redt,	het	is	je	geloof	dat	je	één	maakt	met	Christus,	
het is je geloof die je tot God brengt. 

Omdat	 de	 doop	 een	 uiterlijk	 teken	 is	 van	 jouw	
verandering	 binnenin	 en	 van	 je	 nieuwe	 leven,	 is	
de doop enkel voor gelovige mensen. We dopen 
mensen	die	aangeraakt	zijn	door	God	en	die	bewust	
de	keuze	hebben	gemaakt	om	hun	 leven	 in	Gods	
handen te geven. 

Er zijn geen andere voorwaarden om gedoopt te 
worden:	je	hoeft	niet	perfect	te	zijn,	je	hoeft	geen	
foutloos	leven	te	hebben,	je	hoeft	niet	volleerd	te	
zijn in het Evangelie. Het enige wat nodig is, is je 
geloof.	En	wanneer	je	gelooft,	dan	ben	je	klaar	voor	
de doop, dit is nog maar net het begin van je leven 
met	Jezus.	

Tot slot

Graag wil ik ook meegeven dat het belangrijk is voor een gelovige om 
deel	uit	te	maken	van	een	plaatselijke	kerk.	In	Jezus	zijn	we	namelijk	één	
en	horen	samen	tot	één	 lichaam,	de	kerk	 is	het	 lichaam	van	Christus.	 In	
een plaatselijke kerk kan je samen met anderen God verder leren kennen, 
kan	je	samen	elkaar	opbouwen	en	kan	je	samen	andere	mensen	tot	God	
brengen. 

Het is daarom goed voor een gelovige dat wanneer hij zich laat dopen, dit 
in	een	kerk	is	waar	hij	uiteindelijk	verder	zal	blijven.	Wat	is	het	mooi	om	de	
getuigenis	naar	buiten	te	brengen	in	een	omgeving	waar	je	verder	samen	
met	God	zult	wandelen.

Jouw	 geloof	 in	 Jezus	
Christus	brengt	jou	bij	God	
en	 geeft	 je	 redding.	 Enkel	
door	 wat	 Jezus	 gedaan	
heeft	 en	 wie	 Hij	 is,	 is	 dit	
mogelijk. Dit geloven en 
aanvaarden is wat telt. 

De doop is weerspiegeling 
naar	buiten	van	wat	 in	 jou	
is	gebeurd.	

“Vader, bedankt voor het offer van Jezus Christus, bedankt voor het leven dat wij van U gekregen 
hebben en bedankt dat wij door Jezus dood en verrijzenis terug bij U kunnen zijn. Wij hebben zoveel 

fouten en tekortkomingen. We vragen daarom vergiffenis voor onze zonden. We weten dat door Jezus 
onze oude zonden en toekomstige zonden ons niet van u zullen verwijderen. Geef ons moed en kracht 
om verder met uw Woord verder te gaan in dit leven, verander ons hart van binnen uit. Verander onze 

gedachten naar U, veranderen onze daden, laat ons leven een zegen zijn voor mensen rondom ons 
zowel in moeilijke als gemakkelijke omstandigheden. Gebruik ons om mensen aan te raken en bij U te 

brengen om de manier zoals U het wilt. Dank u voor alles, dank u voor wie u bent Vader. Amen.”
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7. Extraatjes

TongTwister:

Knip	de	knappe	kapper	knipt	en	kapt	
knap,	maar	Kap	de	knecht	van	Knip	
de knappe kapper, knipt en kapt nog 
knapper	dan	Knip	de	knappe	kapper	
knippen en kappen kan!
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Inspirerend voorproefje

uit: De Bijbelsche geschiedenis, In vertelling 
door W.G. van de Hulst

Binnenkort meer 
in een nieuw 
doorlees verhaal!
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Nick interviewt: Peter Bordon
Vraag 1: Je mag een reisbestemming kiezen 
naar keuze en ook het tijdstip. Wanneer zou je 
vertrekken en waar naartoe?

Israël:	in	de	lente	(alles	staat	dan	in	bloei	en	het	
is	 net	 niet	 té	warm)	 van	 één	 van	 de	 volgende	
jaren.	We	zijn	er	7	jaar	geweest	en	ik	zou	nog	wel	
eens	terug	willen.	Zo	bijzonder	om	te	vertoeven	
waar	Jezus	leefde:	dan	komt	de	bijbel	nog	meer	
tot leven.

Vraag 2: Wat kan jou gelukkig maken?

Genieten van onze kleinkinderen.

Vraag 3: Mocht je een moment opnieuw 
mogen beleven, wat zou dat zijn en waarom?

Mijn	 trouwdag:	 dat	 was	 een	 fantastische	 start	
van	nu	reeds	bijna	34	onvergetelijke	 jaren	met	
Kristin.

Vraag 4: Welk boek, film, lied,... kan je aanbevelen en 
waarom?

Nicky	Gumbel	schreef	een	zeer	inspirerend	boek	over	het	in	
de	praktijk	brengen	van	de	bergrede:	de	titel	is	‘De	uitdaging	
van	 een	 christelijke	 levensstijl’	 (Martyn	 Lloyd	 Jones	 schreef	
overigens	ook	een	erg	goed	boek	over	de	bergrede).

Ik	vind	de	bergrede	de	ultieme	samenvatting	van	wat	de	Heer	
Jezus	kwam	brengen.	Van	alle	bijbelhoofdstukken	heb	 ik	de	
bergrede het meest van al gelezen omdat het mij telkens 
weer enorm bij het hart van het God brengt en Zijn bedoeling 
met ons en de wereld. De bergrede bemoedigt en daagt mij 
uit	om	in	alles	meer	en	meer	te	lijken	op	de	Heer	Jezus.

Vraag 5: Wat is jouw lievelingskleur en waarom?

Groen:	rustgevend	en	mooi.

Vraag 6: Waar hou je van in de kerk? En welk nieuw idee, 
creatief concept,... zou je graag nog uitgewerkt zien?

Ik	hou	ervan	dat	mensen	groeien	in	discipelschap.	Dus	het	zou	
mooi	zijn	als	er	steeds	weer	voldoende	nadruk	zou	komen	te	
liggen	op	hoe	we	discipel	kunnen	zijn	in	de	praktijk	van	elke	
dag.
Zei	 Jezus	 niet:	 ga	 dan	 heen	 en	 maak	 alle	 volken	 tot	 mijn	
discipelen. En als je dan groeit in je discipel zijn, dan kan je 
ook	anderen	helpen	te	groeien	in	het	volgen	van	Jezus.	

Vraag 7: Wat is jouw favoriete plekje en waarom?

Op	ons	terras	 in	de	zon:	heerlijk	genieten	van	de	natuur	en	
de warmte.

Vraag 8: Waar kan jij van dromen?

Ik	droom	ervan	dat	we	als	individuele	christenen	en	als	kerken	
meer	 en	meer	mogen	 uitleven	wat	 het	 betekent	 om	 Jezus	
te kennen in alle aspecten van ons leven. En als we dan in 
eenheid met elkaar leven en Gods liefde onder elkaar hebben, 
gebeurt	er	iets	bijzonders:	Jezus	zegt	dat	anderen	zullen	zien	
dat we Zijn discipelen zijn aan de liefde, die we onder elkaar 
hebben.	En	dat	is	dan	een	krachtig	getuigenis	met	woorden	
en	daden,	zodat	het	velen	zal	stimuleren	om	ook	een	discipel	
van Hem te willen worden. 

Vraag 9: Heb je nog een boodschap voor de kerk? 

We	hebben	genoten	om	23	 jaar	deel	 te	mogen	zijn	van	De	
Pottenbakker:	optrekken	met	veel	fijne	broers	en	zussen	was	
een	voorrecht.	We	hebben	veel	geleerd	en	houden	er	warme	
herinneringen aan over. 

Het	 is	 fijn	 om	 nu	 en	 dan	 nog	 contact	 te	 hebben	 met	
verschillende	mensen	van	de	kerk.	Maar	jullie	zijn	ook	steeds	
van	harte	welkom	in	Connect:	samen	een	potje	koffie	of	een	
lekker	theetje	drinken	op	ons	terras	kan	zelfs	in	corona-tijd.	En	
dan	kunnen	we	heerlijk	wat	bijpraten.
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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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