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De tweewekelijkse bidstonden in het gebouw:

dinsdag 20 april 14u
maandag 26 april 19u30

dinsdag 4 mei 14u
maandag 10 april 19u30

De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden opgevolgd en gerespecteerd

De bidstonden gaan tweewekelijks door:
•	 Oneven weeknummer:  

maandagavond 19u30
•	 Even weeknummer: 

dinsdagmiddag 14u
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Predikingen:

Magazines:

Videodiensten:

http://bit.ly/dpb-Predkingen

http://bit.ly/dpb-videodiensten

http://bit.ly/dpb-magazines

Terugluisteren & 
kijken

Nieuwe studies volgen:
De audio van de prediking wordt wekelijks 

op de website geplaatst samen met een 
samenvatting. Ook komt de samenvatting 

weer in het mededelingenblad potscherven.
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Einde weekmagazine • Heropstarten kerkdiensten

Je leest het goed! Ons weekmagazine 
stopt, want de kerkdiensten gaan weer 
beginnen. Dus is dit de laatste editie! 
Het doet ons een beetje pijn in het hart om 
afscheid te nemen van het weekmagazine. 
Maar wij kijken er ongelofelijk veel naar 
uit om iedereen weer echt te ontmoeten 
tijdens de zondagsdiensten. 

We zijn iedere keer opnieuw bemoedigd 
door alle reacties en mooie inzendingen die 
jullie ons door hebben gestuurd. We waren 
uniek in Vlaanderen met ons magazine! 
Het magazine werd dan ook ruim buiten 
de gemeente, ja, zelfs in het buitenland 
gelezen. Geniet van deze laatste editie, 
en hopelijk tot snel in de kerk!

1 Kronieken 29:10 - 16:

Toen loofde David de HEERE voor de 
ogen van heel de gemeente. David 
zei: Geloofd zij U, HEERE, God van 
onze vader Israël, van eeuwigheid 
tot eeuwigheid! Van U, HEERE, is 
de grootheid, de macht, de luister, 
de kracht en de majesteit. Want 
alles wat in de hemel en op de 
aarde is, is van U. Van U, HEERE, 
is het Koninkrijk, en U hebt Zich 
verheven tot een Hoofd boven alles. 
Rijkdom en eer komen van voor Uw 
aangezicht, en U heerst over alles. 
In Uw hand is kracht en macht, in 
Uw hand is het om ieder groot te 
maken en sterk te maken. Nu dan, o 
onze God, wij loven U en prijzen Uw 
luisterrijke Naam. 

Blijft mogelijk op 
onze website!
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covid_diensten@depottenbakker.be

Vragen? Ondersteuning nodig?

1. Naar de kerk

Twee diensten per week:

Zondag
30

08 00

30

09 00

30

10 00

30

11 00

30

12 00

30

13 00

koffiekoeken halen!

eerste kerkdienst

tweede kerkdienst

inschrijven voor over 2 weken

Het inschrijvingsformulier:

Belangrijk:
•	 Max. 15 mensen per dienst 

toegelaten
•	 Inschrijven verplicht
•	 Draag steeds een mondmasker
•	 Handen ontsmetten bij de ingang
•	 Direct gaan zitten na binnenkomen
•	 Napraten bij voorkeur 

buiten
•	 Zeker komen!

https://www.depottenbakker.be/inschrijven-voor-een-zondag-dienst/

Startende vanaf zondag 25 april zullen er per zondag 2 diensten zijn. Dit telkens van 
09:00 tot 10:00 en van 11:00 tot 12:00. Wegens de beperktheid van plaatsen is het 
verplicht om in te schrijven.

Beide diensten zullen hetzelfde 
zijn: dezelfde zangleider en de 
spreker zullen de eerste en de 

tweede kerkdienst leiden.

Inschrijven gebeurt per individu. 
Je moet het formulier dus per 

persoon uniek invullen.

of

Komen er kinderen mee jonger dan 13 jaar? 
Geef aan hoeveel, dan plannen we een 
kindermoment in tijdens de dienst en kunnen 
we voldoende stoelen voorzien.

Iedereen vanaf 13 jaar moet zich inschrijven

Gezocht! 

muziekanten 

& helpende 

handen
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ma di wo do vr za zo

Hoe vaak kan ik mij inschrijven?

Hoe werkt inschrijven?
1. Ga naar het inschrijvingsformulier op de website 

Vernieuw de pagina indien dit gevraagd wordt
2. Vul de gevraagde gegevens in:

3. Klik op verzenden
4. Check je emails voor een bevestigingsmail 

Kijk ook bij de spam

Zondag 
25 april

Zondag 2 
mei

Zondag 9 
mei

Zondag 
18 april

Inschrijven is mogelijk voor één van 
de volgende drie zondagen

Als ik mij ingeschreven heb voor een 
dienst kan ik mij niet inschrijven 
voor de dienst van volgende week.

Zondag 
16 mei

Zondag 
23 mei

Inschrijvingen 
nog gesloten

Dienst 1
Dienst 2

Dienst 1
Dienst 2

Dienst 1
Dienst 2

Dienst 1
Dienst 2

Bel gerust naar 
iemand van de 
buddiegroepjes 
om je te laten 

inschrijven.

Let op: De inschrijvingen voor de komende zondag sluiten op woensdagavond

Nieuwe inschrijvingen openen steeds op zondag 12u

•	 Emailadres
•	 Welke zondagsdienst
•	 Aantal kinderen jonger dan 13 jaar
•	 Voornaam
•	 Achternaam

Binnen 5 minuten geen mail?
Probeer opnieuw in te schrijven

Ik heb geen internet!
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2. Aanbidding
Samengesteld door: Nick Vermeirsch

https://youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpz2SdE8oLdNNmq1x__3cZG5

https://open.spotify.com/playlist/14GqUrTQbDzthhRnrSigY9

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:

U die mij geschapen hebt (Opw 355)

U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.

U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.

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.

God van trouw (Opw 542)

God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.



• 7 •

Revalation Song (L@O 220)

Worthy is the
Lamb who was slain
Holy, holy is He
Sing a new song
to Him who sits on
Heaven’s mercy seat

Chorus:
Holy, holy, holy
is the Lord God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing
praise to the King of kings
You are my everything 
and I will adore You

Clothed in rainbows
of living color
Flashes of lightning,
rolls of thunder

Blessing and honor strength and
glory and power be
To You: the only wise King

Chorus

Filled with wonder,
awestruck wonder
At the mention of Your name

Jesus, Your name is power,
breath and living water
Such a marvelous mystery

Chorus

Foto: Pixabay - Free-Photos2.jpg

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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3. Weekuitdaging
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Vrucht van de Geest

Heb je het ook gezien? De natuur komt tot bloei! Zo prachtig, 
al die geuren en kleuren die langzaam maar zeker weer 
tevoorschijnkomen. Weet je, God wil dat wij ook gaan groeien 
en bloeien. Hij wil dat we vrucht gaan dragen zodat we tot 
zegen kunnen zijn voor onze omgeving. Lijkt het je wat?

Denk eens na over welke vruchten van de Geest in jou leven 
zouden mogen toenemen. Bid daarvoor en maak voor jezelf 
een stappenplan over hoe jij ook hier concreet mee aan de 
slag kan gaan.

Galaten 5:22 :
De vrucht van de 
Geest is echter: liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing.

http://www.depottenbakker.be/kidsmoment/
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4. Kidsmoment

http://www.depottenbakker.be/kidsmoment/

Te bekijken via:

De roeping van Jesaja

Het kidsmoment zal doorlopen, ook al stopt ons magazine.
Je kan het kidsmoment elke zondag om 9u bekijken via

http://www.depottenbakker.be/kidsmoment/ 
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https://www.npostart.nl/de-kapel/10-06-2019/VPWON_1306845

Samengesteld door: Nick Vermeirsch

5. Tieners

De Heilige Geest en de speelgoedauto
En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest 

der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, 
want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Johannes 14:16-17)

In aanloop naar Pinksteren staan we alvast even stil bij (de komst van) de Heilige Geest. In een aflevering 
van ‘de kapel’ (EO) wordt hierover een mooie uiteenzetting gegeven. Als jij een antwoord wilt krijgen op de 
volgende vragen, kijk dan zeker even mee via onderstaande link!

• Heeft Jezus op voorhand gesproken over de Heilige Geest?
• Waarom springt het woordje ‘andere’ in ‘een andere trooster’ er uit?
• Is de Heilige Geest van ‘hetzelfde merk’ als de Vader en de Zoon?
• Zijn er voorwaarden om de Heilige Geest de ontvangen?

Hieronder	twee	citaten	uit	de	aflevering.	Kan	je	jezelf	hierin	herkennen?

• Een leven met de Heilige Geest ervaren, dat is merken dat het fantastisch is om elke dag contact te 
hebben met zowel de Vader als met de Zoon Jezus Christus. 

• Woont de Heilige Geest in jouw hart en leven? Een ding is zeker: de Heer Jezus verlangt ernaar om Zijn 
geest ook in jouw hart en leven te laten wonen.
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Wie	nog	meer	wil	lezen	over	de	Heilige	Geest,	vindt	hieronder	nog	wat	extra	informatie!

Wie is de heilige Geest? 

De heilige Geest is één van de drie 
verschijningsvormen van God. Je hebt God 
Zelf, je hebt Jezus die als mens op aarde 
heeft gelopen en dan is er de heilige Geest, 
die in harten van gelovigen woont. De heilige 
Geest staat er om bekend dat hij mensen 
inspireert, leidt en bemoedigt. En hij rust 
gelovigen toe om zoals Jezus te zijn in deze 
wereld (1 Johannes 4:17). 

Drie-eenheid 

Omdat de heilige Geest onlosmakelijk 
verbonden is met Jezus en God, wordt er 
ook wel gesproken over de drie-eenheid 
van deze drie personen: Vader, Zoon en 
heilige Geest. Ze bestaan alle drie eeuwig 
(Hebreeën 9:14) en ze doen hetzelfde 
werk. Ze verwijzen naar elkaar en moedigen 
mensen aan om met God te leven. De heilige 
Geest wordt ook aangesproken met God, zie 
(o.a. Handelingen 5:3-4).

Plaatsvervanger van Jezus 

In de tijd dat Jezus op aarde loopt, verrast 
en irriteert hij vriend en vijand met zijn 
hartelijkheid, zijn onverwachte opmerkingen, 
zijn gave om mensen te genezen en zijn 
boodschap over het Koninkrijk van God. 
Een ontmoeting met Jezus staat voor veel 
mensen gelijk aan een ontmoeting met 
God. Op een dag kondigt Jezus bij zijn 
vrienden aan dat hij ‘terug naar God’ zal 
gaan (Johannes 16:6). Jezus benadrukt dat 
het juist goed is dat hij gaat (Johannes 16:7). 
Er zal namelijk iets beters komen: zijn Vader, 
God, zal een plaatsvervanger sturen voor de 
mensen op aarde: de heilige Geest. Deze 
‘vertegenwoordiger’ kan op elk moment 
op iedere locatie aanwezig zijn. Hij wordt 
ook `de Geest van Jezus’ genoemd (o.a. 
Handelingen 16:7). 

De Heilige Geest in het Oude Testament 

Voor die legendarische eerste Pinksterdag, waarop de 
heilige Geest uitgestort wordt, was Hij er ook al. Hij is zelfs 
in het allereerste vers van de Bijbel al in beeld: het moment 
waarop God de hemel en aarde schiep (Genesis 1:1). 

Kort samengevat kun je zeggen dat in de eeuwen vóór 
Pinksteren God zijn Geest af en toe zichtbaar inzette op 
speciale momenten of bij speciale mensen. Bijvoorbeeld 
voor koningen die krachtig moesten optreden (Rechters 
3:10) of voor profeten als zij hun voorspellingen moesten 
doorgeven (o.a. Numeri 24:2 en Micha 3:8). Er werd wel 
voorspeld dat er een tijd aan zou komen waarin de heilige 
Geest blijvend komt wonen in de harten van mensen. Je 
leest dit bijvoorbeeld in het boek van de profeet Joël (Joël 
3:1-5).

Beelden van de heilige Geest 

Je kunt de heilige Geest niet zien, maar in de Bijbel vind 
je een aantal beelden die symbool staan voor kanten en 
karaktereigenschappen van de heilige Geest. 
Hij is: 
• als een duif (Matteüs 3:16). 
• als vuur of vlammen (Handelingen 2:3). 
• als de wind (Johannes 20:21-22). 
• als een zegel of stempel (2 Korintiërs 1:21-22). 
• als wijn (Handelingen 2:15-17). 
• als (vreugde)olie (Hebreeën 1:9). 
• als water (Johannes 7:38). 

Uitstorting	van	de	heilige	Geest	

De allereerste keer dat de heilige Geest onbeperkt aan 
‘gewone mensen’ wordt uitgedeeld, verloopt bijzonder. 
Lees wat er die dag gebeurde in het verhaal over Pinksteren 
in de Bijbel!
In het vervolg van het Bijbelboek Handelingen lees je een 
uitgebreid verslag over het diverse werk dat de heilige 
Geest in en door mensen heen doet. Vanaf deze eerste 
Pinksterdag is de heilige Geest beschikbaar voor alle 
gelovigen. Sterker nog, ieder persoon die in Jezus gelooft, 
wordt automatisch verzegeld met zijn heilige Geest 
(Efeziërs 1:11-13).
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Wat doet de Heilige Geest nu nog? 

In alles wat Jezus zegt en doet, laat hij zien 
hoe een (nieuw) leven met God eruit ziet. In 
Gods Koninkrijk draait het om liefde en om 
gerechtigheid, vrede en vreugde van God, 
(Romeinen 14:17). De heilige Geest rust 
mensen toe om dit toe te passen, nu Jezus 
zelf niet meer op aarde rondloopt. Je mag 
dus van Hem verwachten dat zijn invloed 
in je leven altijd <in de stijl van Jezus’ zal 
zijn. Je mag ook verwachten dat je door 
diezelfde Geest de mogelijkheid hebt om 
voor anderen te gaan betekenen, wat Jezus 
voor mensen betekende. 

Hoe doet de heilige Geest dat? Onder 
andere door:
 
• je een innerlijke overtuiging te geven 

dat je een kind van God bent (Romeinen 
8:15). 

• je te helpen om een getuige van Jezus 
te zijn en zijn woorden te herinneren 
(Johannes 14:26). 

• je van binnenuit steeds meer op Jezus te 
laten lijken (2 Korintiërs 3:18). 

• je gaven en vruchten te geven waarmee 
je anderen tot zegen bent (1 Korintiërs 
12:7). 

De gaven en vruchten van de heilige Geest 

De gaven die de heilige Geest aan mensen 
geeft, hebben als doel om mensen te laten 
groeien in het dienen van God en in het 
dienen van elkaar. Iedere gelovige mag 
daar zijn of haar steentje aan bijdragen (1 
Korintiërs 12:7). Alle gaven zijn van God 
afkomstig.

Bron: https://bijbel.eo.nl/
geloofsvragen/wie-is-de-heilige-geestFo
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6. Prediking
Samengesteld door: Jurgen Vermeersch

https://www.depottenbakker.be/Prediken/matteus-56/

Prediking te beluisteren via:

Zoals jullie weten of niet weten ben ik al een geruime 
tijd een beetje bezig met het boek Matteüs. Graag had 
ik iets doorgegeven uit Mattheüs 5:6:

Zalig die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 

worden.

Vanuit mijn eigen leven heb ik daar een klein beetje 
bij stil gestaan, wat ik graag wil delen met jullie.
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Ieder van ons kent wel dat knagend gevoel in de maag 
als daar een tekort aan voedsel ontstaat. Wij noemen 
dat honger. Het is enkel maar de vraag of het woord 
dat verdient. Hier in het land kunnen we dat beter 
‘trek’ gaan noemen, want echte honger kennen we 
hier niet. Wij kennen ook zo’n gevoel bij gebrek aan 
drinken. Als je honger of dorst hebt, dan eet of drink 
je. Ook op geestelijk vlak is dat ook zo. Maar hoe doe 
je dat dan geestelijk?

Zoals ons lichaam voedsel nodig heeft, zo ook onze 
geest. Voor het lichaam zetten we tijd apart om te 
eten en te drinken. Voor de geest moeten we daarvoor 
ook tijd apart zetten.

Van David wordt in 1 Kronieken 17:16 gezegd: “Hij 
zette zich neder voor het aangezicht des Heren.”

Wij moeten daar een plekje voor gaan maken in ons 
huis en er de tijd voor nemen. Het is namelijk zo dat God 
ons eindeloos veel te geven geeft vanuit zijn Woord. 
We moeten leren om toe te geven aan de geestelijke 
honger en dorst die Hij in ons wil leggen. Toen de Here 
Jezus een jongetje van twaalf was, hongerde en dorste 
Hij naar de dingen van Zijn Vader: Weet gij niet dat 
ik moet bezig zijn met de dingen van Mijn Vader.

Geestelijke honger, geestelijke groei
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Bij Hem had dat ook voorrang boven 
werkelijk alles. Daarom zegt Hij ook: 
“Zoek eerst Zijn koninkrijk en Zijn 
gerechtigheid.” En het geheim zit 
hem in het woordje ‘eerst’.

Geestelijke groei kan maar beginnen, 
als we eerst aan onszelf gaan werken. 
Om geestelijk te groeien gaan we 
moeten eten. Ten eerste spreek ik 
over mezelf… Na de bekering heb ik 
een tijd stilgestaan.

Ik zag te veel op naar andere in de 
kerk. Ik heb moeten leren inzien dat zij 
ook zondaren waren. Ook het proeven 
van Gods Woord is niet slecht, maar 
het bleef bij proeven.

Een bewuste keuze
Er zijn heel wat christenen, waaronder ikzelf 
geweest en soms nog, die zich gemakkelijk laten 
verleiden door tv, mooi weer, tuin, enz… Het is niet 
dat je dat allemaal niet mag doen, ieder moet het 
voor zichzelf uitmaken en invullen. Maar we moeten 
oppassen dat het ons niet geestelijk berooft.
Het komt eigenlijk op de vraag neer: “wil je 
groeien, wil je op Hem gaan lijken, wil je van Hem 
gaan proeven?”

Hoe meer je van Hem proeft, hoe voller je wordt. 
En eenmaal vol, moet dat eruit. Het gezegde gaat: 
“waar het hart van vol is, loopt de mond van over.”

Geestelijke groei vindt niet vanzelf plaats, je 
moet daar doelbewust voor gaan kiezen, zoals 
je doelbewust brood uit de kast neemt en ervan 
eet. Je moet willen groeien, het besluit nemen om 
te groeien. En groeien vraagt inzet, maar vooral 
volharding. Als we op Hem willen gaan lijken vraagt 
dit een beslissing, ook groeien is een proces.

Jezus roept ieder van ons. Jezus roept ons: “volg 
mij.” Net zoals Jezus tegen Matteüs zei.
Dat is wat we moeten doen om te beginnen: de 
beslissing nemen om Hem te volgen.
Ons leven staat vol met keuzes. Waar gaat je hart 
naar toe? We hebben verschillende manieren om te 
groeien, ons hart en gedachten kunnen verschillende 
kanten op. Sowieso word je degene waar je hart 
naar uitgaat. Ik noem dat toewijding. Elke keuze 
die we maken heeft eeuwige consequenties. Ik zou 
zeggen: maak de goede en wijze keuzes.

God voorziet in voeding. God voorziet, 
maar de vogeltjes moeten ook gaan 
pikken van dat voedsel om te leven. 
Net zoals wij moeten gaan doen: eten 
gaat niet vanzelf. Ook daarom moeten 
we gaan lezen in Gods Woord. Als wij 
niet lezen en overdenken komen we 
niet vooruit.

We moeten proeven, daarna kauwen 
en doorslikken… En ook na het 
doorslikken kunnen bepaalde zaken 
wel eens zwaar op de maag liggen.

Wie zich gaat leren geestelijk te 
voeden, zal dit ervaren als het meest 
wezenlijke van het leven. Jezus zegt 
in Joh. 6:27: Werkt niet om de spijs 
die vergaat, maar om de spijs die 
blijft tot in het eeuwige leven.

Je gaat ervaren dat de Here Jezus 
de vervulling is van al je innerlijke 
verlangens. Zoals Hij zegt: “Wie drinkt 
van het water, dat Ik hem zal geven, 
zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. 
Wie tot Mij komt, zal nimmermeer 
hongeren en wie in Mij gelooft, zal 
nimmermeer dorsten.”

Nu God wil dat we groeien. Dat groeien 
is toch het uiteindelijke doel van onze 
Hemelse Vader: dat we meer en 
meer op Hem gaan lijken, dat we Zijn 
karaktereigenschappen gaan krijgen.
Geestelijk groeien kunnen we maar 
door in de Bijbel bezig te zijn, het 
Woord op te eten, kauwen en slikken.
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Matteüs 6:26 zegt:
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien 
niet en maaien niet, en verzamelen niet in 
schuren; uw hemelse Vader voedt ze wel…
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Vernieuwing van ons denken

Petrus geeft ons daarin een waarschuwing: 
“Als al deze dingen allemaal zullen vergaan, 
broeders en zusters, zouden wij dan niet 
gaan leven als het volk van God in een 
heilige levenswandel om de straf die de 
goddelozen overkomt, te ontgaan? Wij die 
de komst van Christus verwachten en daar 
naar verlangen…”

Waar besteden wij onze tijd aan? De groei 
naar Christus, of naar het verzamelen van 
nog meer bezit?

Ik heb ook de keuze moeten maken en het 
is een manier om tot rust te komen. Als we 
van s’ morgens vroeg tot ‘s avonds bezig 
zijn met onze andere dingen, komt van 
geestelijke groei niets meer in huis.

Ik heb andere keuzes moeten gaan maken, 
ik heb anders moeten gaan handelen, ik 
heb vaste tradities, gewoonten moeten 
loslaten, nieuwe gewoonten gaan aanleren, 
mijn denken gaan veranderen. Maar helaas, 
soms val ik nog terug, zeker in het begin. Ik 
heb er jaren over gedaan om hier te staan.

Als je de keuze gemaakt heb over wat ik 
opnoemde, ben ik ervan overtuigd dat de 
Heilige Geest u daarbij zal helpen, stap voor 
stap.

De Bijbel zegt in Filippenzen 2:12-13: 

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd 
gehoorzaam geweest bent, niet alleen 
zoals in mijn aanwezigheid, maar nu 
veel meer in mijn afwezigheid, werk 
aan uw eigen zaligheid met vrees en 

beven, want het is God, Die in u werkt 
zowel het willen als het werken, naar 

Zijn welbehagen.

We komen in deze bijbeltekst twee delen 
tegen die tot geestelijke groei leiden:

•	 Deel 1: werken aan…  
•	 Deel 2: werkzaam zijn in…

Dat werken is onze taak, het werkzaam 
zijn is Gods taak. Geestelijke groei is een 
inspanning waar we samen met de Heilige 
Geest aan werken. Als je werkt aan je 
lichamelijke conditie, gaan we oefenen om 
ons lichaam te ontwikkelen, niet om een 
lichaam te krijgen.

Als je puzzelt, heb je de stukjes al, het is 
onze taak om ze op de juiste manier te 
leggen.

God heeft ons een nieuw leven gegeven. 
Het is onze taak en verantwoordelijkheid om 
dat leven in diep ontzag te ontwikkelen. Het 
houdt in dat we ernst moeten gaan maken 
van onze Geestelijke groei.

Zoals reeds eerder vermeld: om ons leven 
te veranderen, moeten we onze manier van 
denken veranderen. Het is duidelijk (denk 
ik toch), dat achter alles wat we doen, een 
gedachte schuilt.
Ons gedrag wordt altijd gemotiveerd door 
een overtuiging.
In Spreuken staat er dat we voorzichtig 
moeten zijn met wat we denken, onze 
gedacht geeft ons leven vorm.

De Bijbel zegt dat we ons door God in een 
nieuw persoon moeten laten veranderen.
Romeinen 12:2: En wordt niet aan deze 
wereld gelijkvormig, maar word innerlijk 
veranderd door de vernieuwing van uw 
gezindheid om te kunnen onderscheiden 
wat de goede, welbehaaglijke en 
volmaakte wil van God is.

Dat is een eerste stap die we moeten nemen 
om geestelijk te groeien en op een andere 
manier gaan denken. Wat we ook willen 
veranderen gebeurt altijd door je denken. 
De manier waarop we gaan denken, bepaalt 
hoe je je voelt.

Paulus zegt in Efeziërs 4:23 : … en dat u 
vernieuwd wordt in de geest van uw 
denken.
Om op Christus te gaan lijken moeten we 
gaan denken zoals Christus denkt. Tot inkeer 
komen, anders gaan denken. We komen tot 
inkeer wanneer je je manier van denken 
verandert, door Gods manier van denken 
over te nemen.

Niet gemakkelijk, want ik zie dat in mijn 
eigen leven. Ik ga nogal dikwijls de dag 
door zonder God bij alles te betrekken. 
Een manier van zelf te willen handelen. Ik 
heb nog gelaten van bidden of vragen aan 
God, omdat je al het antwoord kent en toch 
de andere kant op gaat. Ben jij nog nooit 
in dat gevoel gelopen of in zo een situatie 
gekomen?
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Een stappenplan

Filippenzen 2:5: Laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,…

De Bijbel zegt dat we op dezelfde manier moeten gaan denken als waarop Christus dacht…

Dit kunnen we gaan doen in verschillende stappen:

2. Van het onvolwassen denken naar het 
volwassen denken

We moeten in ons denken op Jezus gaan lijken. 
We gaan ons dan gaan richten op anderen, niet op 
onszelf.

1 Korinthiërs 13:11: Toen ik een kind was, sprak 
ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik 
als een kind, maar nu ik een man geworden ben, 
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

Lijken op Christus houdt ten diepste in dat we aan 
anderen denken. Wanneer we dat doen, vormt dat 
het beste bewijs van geestelijke groei. Maar o zo 
moeilijk, dit gaat tegen onze natuur in.
Gelukkig krijgen we hulp van God, Hij heeft ons 
Zijn Geest gegeven.

1 Korintiërs 2:12: En wij hebben niet ontvangen 
de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God 
is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door 
God genadig geschonken zijn. 
 
Dus bij deze hebben wij hebben een belangrijke 
taak om ons geestelijk te voeden en geestelijk te 
groeien. Ik wens jullie daarbij veel succes!

1. Het stoppen met het denken 
van onvolwassen gedachten 
die zelfgericht en egoïstisch 
zijn

1 Korinthiërs 14:20: Broeders, word 
geen kinderen in uw denken, maar 
wees kinderlijk in de slechtheid, en 
word in uw denken volwassen.

We kunnen dat gaan vergelijken met 
baby’s. Zij zijn van nature volkomen 
egoïstisch. Ze denken alleen maar aan 
zichzelf, hun eigen behoeften enz… 
Een baby is niet in staat om te geven. 
Een baby kan enkel maar ontvangen. 
Dat is onvolwassen denken.
 
Romeinen 8:5: Immers zij die naar 
het vlees zijn, bedenken de dingen 
van het vlees, maar zij die naar de 
Geest zijn, de dingen van de Geest.

Het egoïstisch denken is de oorzaak 
van het zondige gedrag. Als we ons 
laten leiden door onze zondige ik, gaan 
onze gedachte uit op zondige dingen.
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7. Extraatjes

Alarmnummers:

Jezus is op de hoofdlijn: bel Hem op en vertel Hem wat je wilt

• Als je verdriet hebt, bel Johannes 14
• Als mensen je teleurstellen, bel Psalm 27
• Als je vruchtbaar wilt zijn, bel Johannes 15
• Als je hebt gezondigd, bel Psalm 51
• Als je je zorgen maakt, bel Mattheus 6:19-34
• Als je in gevaar bent, bel Psalm 91
• Als God ver weg lijkt, bel Psalm 139
• Als je je geloof wakker geschud moet worden, bel Hebreën 11
• Als je eenzaam en bang bent, bel Psalm 23
• Als je bitter en kritisch bent, bel I Korinthe 13
• Voor het geheim tot geluk volgens Paulus, bel Kolossenzen 3:12-17
• Om het christendom te begrijpen, bel II Korinthe 5:15-19
• Als je je down en teneergeslagen voelt, bel Romeinen 8:31
• Al je vrede en rust wilt, bel Mattheus 11:25-30
• Als de wereld groter lijkt dan God, bel Psalm 90
• Als je zekerheid in Christus wilt, bel Romeinen 8:1-30
• Als je voor werk of recreatie op reis gaat, bel Psalm 121
• Als je gebeden eng worden of egoïstisch, bel Psalm 67
• Voor grote vindingrijkheid, bel Jesaja 55.
• Als je moed nodig hebt voor een taak, bel Jozua 1.
• Hoe je met je naaste moet omgaan, bel Romeinen 12.
• Als je aan investeringen en winst denkt, bel Marcus 10.
• Als je depressief bent, bel Psalm 27.
• Als je portemonnee leeg is, bel Psalm 37.
• Als je het vertrouwen in mensen verliest, bel I Korinthe. 13.
• Als mensen onvriendelijk lijken, bel Johannes 15.
• Als je ontmoedigd bent over je werk, bel Psalm 126.
• Om met angst om te gaan, bel Psalm 34:7
• Voor veiligheid, bel Psalm 121:3
• Voor zekerheid, bel Marcus 8:35
• Voor nog meer zekerheid, bel Psalm 145:18

Bron: http://www.christelijkeverhalen.nl/?p=144
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Puzzelen maar:
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‘Jongens, weten jullie misschien 
wanneer Adam en Eva in het 
paradijs woonden?’ vraagt de 

juffrouw.
‘Dat moet zo midden in de 

herfst geweest zijn’ antwoordt 
Marieke.

‘Hoe weet je dat, Marieke?’
‘Dat is vrij simpel juf. Tegen die 

tijd zijn de appels rijp.’

Mopjes:

Waarom mag een boom niet 
voetballen?

- 
Omdat hij geschorst is!

Heb jij al eens een olifant achter 
een grassprietje gezien? 

-
Nee? Dan kan hij zich goed 

verstoppen hé!

Twee slakken staan bij een 
zebrapad. Zegt de ene slak tegen 
de andere: ‘Zullen we nu maar 
oversteken?’ Zegt de andere 

slak: ‘Nee, ben je gek! Over een 
uur komt de bus al!’

Wat is het verschil tussen een 
tandarts en een juf?

-
Een tandarts zegt: ‘Mond open’ 
en een juf zegt: ‘Mond dicht!’

Een vader vraagt aan zijn 
zoontje: ‘Wat is jouw favoriete 

vak op school?’ Het zoontje 
zegt: ‘Dat is vakantie.’ Zegt de 
vader: ‘Dat is toch geen vak?’ 
Antwoordt het zoontje: Jawel: 

vak-antie!’

Makkelijk:

Gemiddeld:
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Wafels op een stokje:

Ingrediënten (voor 10 stuks)

• 100 g boter
• 250 g zelfrijzende bloem
• 500 ml melk
• 2 eieren
• 20 g vanillesuiker

Voor de afwerking:

• 200 g chocolade (melk of fondant)

Kies om te versieren: Smarties, hagelslag of 
chocoladevlokken, suikersterretjes, bresilienne, 
nootjes,...

Bereiding:

1. Splits de eieren in aparte kommetjes
2. Meng de bloem met de vanillesuiker en giet er wat melk bij. Roer er 

daarna één voor één de eidooiers, de rest van de melk en 250 ml water 
door en roer tot een glad beslag.

3. Voeg de gesmolten boter bij het beslag en roer goed. Klop de eiwitten 
stijf en spatel het opgeklopte eiwit zo voorzichtig mogelijk door het deeg.

4. Verwarm het wafelijzer voor. Schep een eetlepel van 
het beslag in het hete wafelijzer en bak de wafels 
goudbruin en krokant. Laat de wafels kort afkoelen 
op een rooster.

5. Smelt de melk- of de fondantchocolade en de witte chocolade in aparte 
kommetjes au bain-marie. Snij de wafels tot kleine rechthoekjes en 
prik elk wafeltje op een stokje (satéprikker of ijsstokje). Dip ze daarna 
allemaal in de warme witte-, melk- of fondantchocolade en laat uitlekken 
op een rooster. Strooi er tot slot de versiering over.

Eet	smakelijk!
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Dit was de laatste 
editie! Ook al is 
corona nog niet 

voorbij, nu de kerk 
weer opstart, stoppen 
we met het magazine.

Wij hopen dat je 
ervan genoten hebt 

en we hopen iedereen 
snel terug te zien op 

zondagmorgen. 

We weten niet wat de 
toekomst nog brengen 

zal, maar laten 
we op God blijven 

vertrouwen, Hij houdt 
alles in Zijn Hand!

Bedankt voor je gebed, je 
input, voor je creativiteit, 
voor het meedenken, 
voor alle leuke reacties en 
verhalen! Bedankt voor het 
uitdelen en printen, bedankt 
voor alle gesprekken en 
ingestuurde recepten. 
Bedankt voor de vele 
getuigenissen, telefoontjes, 
mailtjes en brieven. 
Bedankt voor de zoom-
diensten, thuisaanbidding 
en de geestelijke input door 
predikingen. Maar bovenal 
dank aan God dat we dit 
konden doen. Dat we hem 
op deze manier konden 
zoeken en aanbidden. 
Dank aan Hem omdat de 
kerk niet stopt wanneer de 
samenleving even stil lijkt 
te staan. 

Bedankt dat we samen 
37 edities magazine 
konden maken!
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