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Voorwoord:
Beste vrienden,

Wij bidden constant voor jullie dat jullie dagelijks opnieuw 
beseffen wie God is, dat jullie eraan herinnerd worden dat Hij 
jullie lief heeft en dat we allen hoop hebben voor de mensen 
rondom ons. Een hoop die veel verder gaat dan de huidige 
omstandigheden en huidige periode.

We mogen in de eerste plaats dankbaar zijn voor onze over-
heden op dit moment: ze doen heel hard hun best om de ver-
spreiding van het virus zo hard mogelijk te vertragen en tegen 
te houden. Dit allemaal om de maatschappij te beschermen 
van de gevolgen van deze ziekte. We zijn ook dankbaar voor 
allen die momenteel zich bezig houden met helpen genezen en 
verzorgen van de zieken en zwakken. 

 Samen zijn we geroepen in deze wereld om een boodschap 
van hoop te brengen naar iedereen, wat de omstandigheden 
ook zijn, zowel in goede als in slechte. En dit kan op zoveel 
verschillende manieren, en specifiek op dit moment hopen we 
dat jullie mensen zullen aanraken met jullie eigen leven. De 
manier waarop jullie omgaan met anderen, hoe jullie zorg en 
respect hebben voor mensen rondom jullie, de manier waarop 
jullie omgaan met jullie gezin, dat jullie betrouwbaar zijn en 
dat jullie vol liefde en steun zijn.

De komende weken zullen we niet samen komen, en we blijven 
zoeken naar verschillende mogelijkheden om verbonden te 
zijn met mekaar. Wij jullie alvast wekelijks een bundel meege-
ven die jullie toe laat om gedurende de hele week opgebouwd 
te worden en anderen op te bouwen. Deze is de eerste bundel 
en bevat o.a. een set liederen om te beluisteren en de bood-
schap van de week.
Wees dankbaar voor deze periode: dankbaar dat jullie meer 
tijd hebben met jullie gezin en partner, dankbaar dat jullie 
meer tijd hebben om rustig tot God te komen, dankbaar dat 
we samen zorgzaam kunnen zijn voor deze wereld.

Vele groeten en tot binnenkort,

van het oudstenteam

Thomas
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpyeOdQ4NBO-hADuCnj4lHB8

https://open.spotify.com/playlist/6kUEP1l2qAoRoT3mATbafv

Blessed Be Your Name
(Matt Redman)

Blessed Be Your Name 
In the land that is plentiful 
Where Your streams of abundance flow 
Blessed be Your name 
 
Blessed Be Your name 
When I’m found in the desert place 
Though I walk through the wilderness 
Blessed Be Your name 

Chorus: 
Every blessing You pour out, I’ll 
Turn back to praise 
When the darkness closes in, Lord 
Still I will say 
 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your name 
Blessed be the name of the Lord 
Blessed be Your glorious name 

Blessed be Your name 
When the sun’s shining down on me 
When the world’s ‘all as it should be’ 
Blessed be Your name
Blessed be Your name 
On the road marked with suffering 
Though there’s pain in the offering 
Blessed be Your name 

Chorus

You give and take away 
You give and take away 
My heart will choose to say 
Lord, blessed be Your name 

Chorus & bridge …

My Lighthouse
(Rend Collective Version)

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won’t walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won’t let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea

Chorus:
My lighthouse, my lighthouse 
Shining in the darkness. I will follow You 
My lighthouse, my lighthouse 
I will trust the promise 
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh) 
Safe to shore

I won’t fear what tomorrow brings 
With each morning I’ll rise and sing 
My God’s love will lead me through 
You are the peace in my troubled sea 
You are the peace in my troubled sea

Chorus

Bridge: (4x)
Fire before us, You’re the brightest
You will lead us through the storms

Chorus

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Soeverein (OPW 806)

Er ligt hoop in onze tranen 
Er ligt kracht in ons verdriet 
U ontmoet ons als een Vader 
En doet onze angst teniet
 
U bent werkzaam als wij wachten 
U heiligt ons steeds meer 
Boven al onze gedachten 
Leert U ons vertrouwen, Heer

Refrein:
U geeft ons hoop en voorspoed 
U vergeet uw mensen niet 
U bent er in het vuur en in de vloed 
Uw trouw is voor eeuwig 
Uw liefde houdt stand 
U bent soeverein, o God

Onvoorstelbaar is uw wijsheid. 
Wie begrijpt uw wegen, Heer? 
U troont hoger dan de hemel 
En toch knielt U bij ons neer
 
Diep bewogen met wie pijn lijdt 
En door niemand wordt gehoord 
U omringt en ondersteunt mij 
Mijn vreugde vind ik in uw Woord

Refrein

Bridge: (2x)
Ook wanneer de vijand ons beschadigt 
U keert het voor ons om 
U geeft ons reden om U te eren 
Ook al voert de weg door diepe dalen 
Uw trouw blijft steeds bij ons 
U geeft ons reden om U te eren

Refrein

Morgen dans je weer (OPW 824)

Prijs Hem, In je dag voor zorgen 
In je angst voor morgen 
Zing, zing dan je lied en prijs hem 
Als de storm tekeergaat 
Als je nergens licht meer ziet 
Want God vergeet jou niet

Refrein: (2x)
Hij heelt je hart 
Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel 
En morgen dans je weer

Prijs Hem, Laat de hele wereld weten 
Dat God ons niet is vergeten 
Wij zingen samen

Prijs Hem, Want zijn liefde redt ons 
Prijs hem, Want zijn Woord bevrijdt ons 
Prijs hem, Wij zingen samen

Prijs hem, Onze God is machtig 
Prijs hem, Wat Hij maakt is prachtig 
Prijs Hem, Hij houdt alles overeind 
Zijn liefde kent geen eind 
Zijn liefde kent geen eind

Refrein:

Er komt geen einde aan zijn koninkrijk 
Want Hij komt terug 
En Hij zal Koning zijn (5x)

Wij zingen samen
Prijs Hem, Onze God is machtig 
Prijs hem, Wat Hij maakt is prachtig 
Prijs Hem, Hij houdt alles overeind 
Zijn liefde kent geen eind 
Zijn liefde kent geen eind

Aan mijn zij (Sela)

Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang: 
Dan bent U mijn Vader die mij dragen kan. 
Wanneer ik wankel onder zware last, 
Houdt uw hand mij stevig vast.
 
In de diepste nood, door de moeite heen, 
Blijft U aan mijn zij, U mijn God alleen.

Met uw woord als waarheid in de hand, 
Zie ik naar U op, houd ik gelovig stand. 
Dwars door het duister heen
schijnt een helder licht; 
Toont mij uw heerlijk vergezicht.
 
God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij, 
Die mij niet verlaat, die mij verder leidt.

Door de kracht van Hem die verrezen is, 
Weet ik dat mijn leven altijd veilig is. 
Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan: 
Al het kwaad zal die dag vergaan.
 
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij: 
Leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij: 
Leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!
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God is mijn herder (OPW 790)

God is mijn Herder, die mij weidt 
In groene velden vind ik rust 
Hij gaat mij voor naar stille wateren 
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel

Refrein:
m: Heer, ik vertrouw op U alleen 
v: Ik vertrouw, ik vertrouw op u 
m: Heer, ik vertrouw op U alleen 
v: Ik vertrouw, ik vertrouw op  
m: Want uw trouw en goedheid volgen mij 
v: Trouw en goedheid volgen mij;  
a: Genade leidt mij naar huis

Hij leidt mijn voeten in het spoor 
Van recht en waarheid, tot zijn eer 
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol 
Een feestmaal staat voor mij klaar

Refrein

Al moet ik door een donker dal 
Ook dan vrees ik de boze niet 
Want U bent bij mij en uw stok en staf 
Vertroosten mij steeds opnieuw

Refrein (2x)

Breng ons samen (OPW 797)

U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed 
Als deel van uw kerk wereldwijd 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht 
Gebruiken met vreugde de maaltijd 
Wij breken het brood en verstaan het geheim 
Om samen uw kerk en van Christus te zijn

Refrein

Bridge: (2x) 
Wij belijden één geloof en één Heer 
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer 
Heer, geef vrede die ons samenbindt 
Vader, maak ons één

Refrein (2x)

Familie (OPW 767)

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven
 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven

Refrein:
En het mooiste geschenk 
Wordt ons gegeven 
De zegen van God 
Een eindeloos leven

Hoe mooi en hoe heerlijk 
Als wij als familie 
Als broers en als zussen 
Om elkaar geven
 
En open en eerlijk 
Met elkaar omgaan 
De vrede bewaren 
En eensgezind leven

Refrein (2x)
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2. Weekuitdaging

Omdat alles nu eenmaal een beetje anders gaat willen we de kans grijpen om het ook 
even anders te doen. Daarom presenteren we een ‘weekuitdaging’. Een opdracht die je 
alleen of als gezin uitvoert tijdens de week. 

Bedacht door: Ruth Sintobin

Kies een vers en leer het van-
buiten. Start elke dag met dit 
vers op te zeggen voordat je 
aan jouw dagelijkse bezigheid 
begint. Bid dat God jou door-
heen de dag mag herinneren 

aan dit vers en dat je de wereld 
anders mag gaan zien hierdoor. 

Laat ons via een filmpje of 
tekstje op het einde van deze 
week weten welk vers je koos 

en wat het met je gedaan heeft 
doorheen de week. Wie weet 
komt jouw verhaal terug in de 

bundel van volgende week
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Samengesteld door: Holly Delameillieure

3. Kleine zondagschool

Het Huis op het Zand
Matteüs 7.24 – 8.1

(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Beste mama en papa

Voor de laatste twee weken hebben wij, als gezin, een eenvoudig ‘zondagsschool’ gehouden op 
zondagochtend. We waarderen de tijd om ons op God te richten en samen hem te aanbidden. Wat 
volgt is hoe dat wij onze zondagsschool structureren: introductie, verhaal, gebed, zingen (en dansen!) 
en een knutselwerkje.

Ik hoop dat jullie er gebruik van kan maken! Je hoeft je niet aan dit structuur te houden, pas het aan 
zodat het past bij de leeftijd en interesses van je eigen kinderen.

Gods zegen

Holly x

Introductie

Spel
‘Jantje zegt’

Gebed

‘Goede God, Het is vandaag de vijfde zondag van de veertigdagentijd. We leven toe naar Pasen, het 
grote feest van Jezus’ opstanding. Iedere week horen we verhalen van Jezus. Iedere week leren die 
verhalen ons iets nieuws. Help ons om er goed naar te luisteren, en om er ook iets mee te doen. 
Amen.’

Verhaal
1. Kijk naar het plaatje (in bijlage): wat zie je op het plaatje? Wat zijn de verschillen tussen de 

twee huizen? In welk gebouw zou je liever in wonen?

2. Lees het verhaal:

‘De grote mensen en de kinderen op de berg hebben de hele ochtend naar Jezus zitten luis-
teren. Jezus heeft ze verteld over Gods nieuwe wereld, waar alles mooi en goed wordt. Waar 
iedereen gelukkig is. Waar iedereen God kent. Jezus zei: ‘Ik wil jullie nog één verhaal vertellen. 
Het verhaal over de verstandige man en de domme man. Stel je voor dat je een huis gaat bou-
wen. Hoe begin je dan? Wat denken jullie?’ [Vraag aan de kinderen wat zij denken]

‘Je zoekt stenen!’ roept een meisje dat vlak bij Jezus zit. Een oude timmerman steekt zijn 
vinger op.

‘Je zoekt een goede plek,’ zegt hij. ‘Rotsachtige bodem. Dat is het best.’

‘Precies!’ zegt Jezus. ‘Een goede plek, dat is het belangrijkst. Luister maar. Er was eens een 
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man die een huis wilde bouwen. Hij zocht een goede plek. Een plek met stevige grond. Met veel 
steen. Het was veel werk om het huis te bouwen, maar het werd prachtig. De man ging met 
zijn familie in het nieuwe huis wonen. Het werd winter. Het ging regenen en stormen. De rivier 
kwam zo hoog te staan dat het water tegen het huis aan spoelde. Maar dat gaf niet. Het huis 
was sterk. Het water kwam niet eens het huis binnen. Het huis bleef gewoon staan. De familie 
was veilig.

‘Ik ga ook een huis bouwen,’ zei een andere man. Maar hij dacht niet na over de grond waarop 
hij zijn huis moest bouwen. Hij zocht gewoon een leuk plekje met zachte grond en hij begon te 
bouwen. Het huis werd mooi. Maar toen begon het te stormen en te regenen, en het water in de 
rivier kwam hoger en hoger te staan. De wind schudde aan het huis. Het water beukte tegen de 
muren. En het huis stortte zomaar in elkaar.’

‘Ja,’ zegt de oude timmerman. ‘Dat verbaast me niet. Het is niet slim om je huis op zachte 
grond te bouwen.’

‘Klopt,’ zegt Jezus. ‘Beste mensen, ik heb jullie vanmorgen veel verteld over Gods nieuwe 
wereld. Als je het onthoudt, als je doet wat ik aan je vraag, dan lijk je op de man die zijn huis 
op stevige grond bouwt. Als je naar mij luistert, dan gaat het goed met je. Dan zal je huis nooit 
instorten, wat er ook gebeurt. Maar als je straks weggaat en vergeet wat ik heb gezegd, dan lijk 
je op iemand die zijn huis op zachte bodem bouwt. Dan gaat het mis in je leven. En ik wil niet 
dat het misgaat. Ik wil zo graag dat jullie óók bij Gods nieuwe wereld horen.’

‘Jaaa!’ roept het meisje dat vooraan zit. ‘Dat wil ik wel!’’ 

Vragen
1. Wat is het allerbelangrijkste bij het bouwen van een huis? 

2. Hoe ging de eerste man aan de slag? Wat gebeurde als het begon te stormen?

3. Hoe ging de tweede man aan de slag? Wat gebeurde als het begon te stormen?

4. Als je doet wat Jezus zegt, lijk je op de eerste of de tweede man?

5. Als je niet doet wat Jezus zegt, lijk je op de eerste of de tweede man?

Spel
We hebben al ‘Jantje zegt’ gespeeld, we gaan nu een variant van spelen!

Ga zitten op de grond. Mama of Papa gaat iets zeggen, b.v. ‘goed zijn voor je mama en papa’ of ‘liegen 
is oké’; als Jezus dit gezegd heeft, mag je omhoog springen en roepen ‘Jezus zegt’. Als Jezus het niet 
heeft gezegd, moet je blijven zitten.

•	 Goed zijn voor je mama en papa.

•	 Liegen is oké. 

•	 Sorry zeggen als je iets stout doet.

•	 Wordt niet boos op anderen.

•	 Je mag anderen ‘dom’ noemen.

•	 Iedereen liefhebben, zelfs mensen die niet zo lief zijn tegen jou.

•	 Je hoeft niet vriendelijk te zijn tegen mensen die je niet graag hebt.

•	 God lief hebben met heel je hart.

•	 Zorg voor mensen die het moeilijk hebben.

•	 Ik heb je lief.
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Gebedsmoment

Sorry zeggen aan God
Denk aan iets dat je hebt gedaan in de voorbije week die niet goed was: heb je gelogen? Je broer of 
zus geslaan? Niet gedaan wat Mama en Papa je zeiden?

Zeg tegen God dat je sorry bent voor de verkeerde dingen die je hebt gedaan.

God vragen voor hulp
Denk aan iets die je wil beter doen voor God: mama en papa helpen in het huis? Meer lief zijn voor je 
broer of zus? 

Vraag aan God om jou te helpen, want goed zijn is niet altijd gemakkelijk!

Zangmoment
Een wijs man: https://tinyurl.com/w58lba7

Hij is de rots: https://tinyurl.com/ulwkmhg

Bouw je leven op de rots: https://tinyurl.com/vvzyzj8

Tip: neem een filmpje als je danst op het muziek en stuur het naar de WhatsApp groep van de kleine 
zondagsschool! :) 

Knutselwerkje

1. Een stevige toren bouwen:
Wat je nodig hebt: door de loop van de week spaar knutselmateriaal zoals toiletrollen, eieren 
kartonnen, plastiek verpakkingen en flesjes, karton verpakkingen enz.; plakband en/of lijm.

Aan de slag: Met het materiaal dat je hebt verzameld, probeer een heel hoog, maar ook ste-
vige(!), toren te bouwen.

2. De huizen na de storm:
Wat je nodig hebt: Het werkblad met twee keer de vormen voor een huis (in bijlage); het werk-
blad met aan de ene kant de stevige grond en aan de andere kant het zand (in bijlage); pot-
loden; lijm; scharen.

Aan de slag: - De kinderen kleuren het dak, de deur, de ramen en de voorkant van beide huizen 
met potlood.

- De kinderen prikken of knippen de vormen van beide huizen uit.

- De kinderen plakken op de rots hoe het huis eruitziet na de storm.

- De kinderen plakken op het zand hoe het huis eruitziet na de storm.

Klaar met je knutselwerkjes? Neem een foto en stuur naar de WhatsApp groep! 
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4. Grote zondagschool
Samengesteld door: Geertrui Hostens

Hallo kinderen en ouders,

We leven nu toch wel in een bijzondere speciale tijd. Het is allemaal een beetje vreemd :we kunnen niet 
naar school , ook niet naar de kerk , kunnen geen bezoekjes brengen of ons vriend/vriendin uitnodigen. 
Naast de opdrachtjes die we van de school ontvangen lijkt het nu allemaal dat we meer tijd hebben. 
Misschien vervelen we ons een beetje maar net als de grote mensen kunnen we deze tijd goed invullen. 
Hoe jong we misschien ook zijn , ook wij kunnen al iets doen om iemand blij te maken , iemand te helpen.

Bij dit alles is het ook belangrijk en fijn aan onze Heer Jezus te denken en Hem beter te leren kennen. Nu 
jullie niet naar de zondagschool kunnen willen we toch op een andere manier daarbij helpen. Ik heb een 
lesje uitgewerkt die je samen kan doen met je papa of mama. 

Alvast heel veel plezier en vergeet niet je bent nooit alleen want Jezus woont in ons hart!

Liefs en God zegene jullie!

Geertrui

Introductie

We lezen een bijbelgedeelte uit het Nieuwe testament. Even opfrissen , de bijbel is verdeeld in 2 grote 
delen : het N.T. en O.T . Wij gaan een stukje lezen uit het Mattheusevangelie , het eerste boek van N.T. 
hoofdstuk 7: 24- 29. Je kan het hieronder lezen of misschien zoek je het even zelf op in je bijbel.

Eerst een woordje uitleg vooraf.

Na Jezus’ lessen over ‘het echte geluk’, ‘laten zien wie je bent’ en ‘het Onzevader’ zijn we nu bij 
het einde van de Bergrede aangekomen. Jezus eindigt de Bergrede met een voorbeeldverhaal (een 
gelijkenis). Dat is typerend voor zijn toespraken: andere grote toespraken in het evangelie van Matteüs 
hebben ook een voorbeeldverhaal aan het einde (Matteüs 13:52, 18:21-35 en 25:31-46). Jezus heeft 
net veel dingen aan de mensen verteld en hun gevraagd om hun levens te veranderen. Daarmee 
komt de logische vraag op wat de mensen met al deze dingen gaan doen: zullen ze alleen naar Jezus’ 
woorden luisteren, of willen ze er ook iets mee doen? De slotverzen vormen een mooie omsluiting met 
het begin van de Bergrede. Jezus ging aan het begin de berg op om zijn leerlingen en een grote groep 
mensen uitleg te geven over Gods nieuwe wereld. Nu hij uitleg heeft gegeven over die nieuwe wereld 
gaat hij de berg weer af, samen met zijn leerlingen en de grote groep mensen. In de hoofdstukken die 
hierop volgen, zien we hoe Jezus zijn woorden over Gods nieuwe wereld zelf in praktijk brengt.

Verhaal

Matteus 7:24-8:1 Doe wat Jezus vraagt ‘Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je 
op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. Op een dag gaat het hard regenen 
en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis 
blijft staan, want het is stevig gebouwd. Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik 
vraag. Dan lijk je op een domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. Op een dag gaat het hard 
regenen en waaien. De rivieren stromen over, en de wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis 
zakt in elkaar, er blijft niets van over. Dat is wat Jezus tegen de mensen zei. Zijn woorden maakten 
diepe indruk. De mensen dachten: Hij spreekt als iemand met macht! Hij spreekt heel anders dan de 
wetsleraren. Toen kwam Jezus van de berg naar beneden. Een grote groep mensen ging met hem.
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Vragen

•	 Wat wil Jezus met dit verhaal duidelijk maken?
•	 Waar vergelijkt hij de stevige grond in het verhaal mee? 
•	 Heb je wel een geluisterd naar je papa/mama maar deed je daarna niet wat ze vroegen ?
•	 Wat gebeurde er toen?
•	 Wanneer lijkt je volgens Jezus op de domme man?
•	 Wanneer juist op de verstandige man? 
•	 Jezus zegt dat je ook verstandig bent als je naar zijn woorden luistert en daarna doet wat hij 

vraagt.
•	 Welke woorden van Jezus zijn belangrijk voor jou? 
•	 Hoe kun je wat Jezus vraagt ook echt doen

Praktische invulling:

Neem een blad  teken 2 huizen , één huis gebouwd op de rots , het andere op het zand. 

Aan de hand van de voorbeelden die ik geef ga je invullen wat hoort bij het huis die op de rots/ zand is 
gebouwd.Met andere woorden wanneer ben je verstandig , wanneer ben je dom ?

•	 iemand helpen
•	 veel bewegen
•	 ruzie uitvechten
•	 lui zijn
•	 luisteren naar Jezus
•	 je fiets niet op slot zetten
•	 fruit eten 
•	 pesten
•	 iemand helpen bij zijn huiswerk
•	 ongehoorzaam zijn
•	

Je kan de huizen nu mooi inkleuren of nog iets bijtekenen( bloemetjes , zon , diertjes,)

Hang het dan op een zichtbaar plekje zodat je er vaak eraan herinnerd wordt om de juiste keuzes te 
maken.

Gebedsmoment

Heer Jezus , dank je wel dat ik iedere dag tot bij U mag komen. Dank je dat je zo goed voor mij zorgt. 
Help mij om telkens het juiste te kiezen. Dank je wel dat ik dit niet alleen hoef te doen maar wanneer 
ik het jou vraag dat U mij helpt de juiste keuzes te maken. Vergeef mij wanneer ik het verkeerde kies 
maar als ik het belijd krijg ik altijd een nieuwe kans. Dit is mogelijk omdat U voor al de stoute dingen 
die ik heb gedaan de straf hebt gedragen. Dank je wel voor het kruis. Amen

Zangmoment:

Don’t build your house opwekking 160 - https://www.youtube.com/watch?v=L-hFN7GWt6c

Hij is de rots Elly en Rikkert - https://www.youtube.com/watch?v=QtHSQSAxQWY

Een wijs man - https://www.youtube.com/watch?v=qY5hVONDonc
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Zegenwens

Ik hoop dat jullie vandaag iets hebben bijgeleerd maar bijzonder dat je hartje blij is geworden om iets 
van de Heer Jezus te leren!

Ik wens jullie allemaal een hele fijne week en tot de volgende keer !

Geertrui
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Samengesteld door: Nick en Jaël

5. Tieners

Binnen drie weken is het Pasen. Het is in deze tijd, letterlijk en figuurlijk een tijd 
van stilte, goed om stil te staan wat de betekenis is van Pasen, zodat deze dag (en 
bijzondere dagen eromheen) dit jaar niet zomaar voorbijgaat.

De komende drie weken krijgen jullie telkens een korte overdenking mee, gepaard 
met enkele opdrachten en een video, om jullie hierbij te helpen. Neem, tussen het 
maken van de taken-op-afstand en opdrachten van jullie leerkrachten, hier even de 
tijd voor! 

Het onderwerp van deze week is: Wat betekent Pasen? 

1) Inleiding

Het grootste feest van christenen is niet Kerst of Goede Vrijdag, maar Pasen. Christenen 
vieren dat op die dag Jezus terugkwam uit de 
dood met een vernieuwd lichaam, dat nooit meer 
aangetast zou worden. Je kunt er natuurlijk lang over 
discussiëren of zoiets kan, maar deze week gaan we 
vooral nadenken over wat dit betekent. Wat doet het 
met je, als lang geleden een enkel persoon de dood 
heeft overwonnen? Krijg je daar wat van mee? En 
verandert dat iets aan je leven?

2) Opdrachtje i.v.m. “wederopstanding”

Waaraan denk je bij het woord “wederopstanding”? Ga op zoek in kranten, tijdschriften, 
internet,… naar hedendaagse beelden van “wederopstanding”. Maak een collage van plaatjes 
die iets laten zien van een product (fysiek of geestelijk) wat jonger, nieuwer, mooier, 
gezonder, beter maakt.

3) Enkele vraagjes om over na te denken

Denk in stilte 
even na over 
onderstaande 
vragen. 
Probeer in 
je hoofd een 
antwoord te 
vormen op 
deze vraagjes.

Hoe belangrijk is fysieke 
‘vernieuwing/’verjonging’ voor jou? 
Hoe belangrijk is geestelijke vernieu-
wing voor je? En zijn die twee in jouw 
hoofd weleens met elkaar in conflict?

Wat is volgens jou het verschil tussen fysiek en 
geestelijk ‘mooier, nieuwer, beter’ worden?

Wat vind je van de stelling: “iets wat een mens 
tweeduizend jaar geleden heeft gedaan, kan 

enorme effecten hebben op onze tijd”?

Welk soort verlangen naar wed-
ergeboorte kan er nu leven, gezien 
de vreemde / lastige periode gezien 
het virus / de virusisolatie die van-

daag heel actueel is?
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4) Videofragment

Bekijk de video “wat betekent Pasen” via onderstaande link (EO Denkstof):

https://www.youtube.com/watch?v=qFrwExKkpMg

5) Enkele vraagjes om over na te denken 

6) Enkele bijbelteksten over Pasen en opstanding

1. De kracht van opstanding

De vertelster stelt in de video dat mensen samen met Jezus kunnen opstaan. Dat gaat dus 
niet alleen over ‘leven na de dood’, maar over hier en nu. Hier in deze tekst noemt Paulus dat 
al. De Bijbel vertelt dat op allerlei plekken en maakt ook concreet hoe dat voelt. Bijvoorbeeld 
later in zijn brief aan de christenen in Filippi, legt Paulus het ook uit:

Neem de tijd om na te denken over de volgende vraagjes…

1. Wat gebeurt er met je, als je ‘de kracht van zijn opstanding’ ervaart. Kun je het in 
eigen woorden zeggen? 

2. Je kunt het ook omdraaien: als je iets van dat lijstje hierboven in jezelf herkent, dan is 
Christus’ opstanding in je aan het werk. Herken je iets van het bovenstaande bij jezelf? 

3. Kun je wat met het idee dat dit dezelfde kracht is die er ook voor heeft gezorgd dat 
Christus opstond uit de dood?

4. Kan je iets met deze tekst in de tijd waarin we ons nu momenteel bevinden?

Filippenzen 4:4-8

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen 
u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag 
God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, bro-
eders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rech-
tvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat 
deugdzaam is en lof verdient.

Nadat je de 
video hebt 
bekeken, 
probeer je 
voor jezelf 
een antwoord 
te vormen op 
onderstaande 
vraagjes…

Wat blijft jou na, na het 
bekijken van de video? 

Noem een zin/uitspraak 
die blijft hangen. Welke betekenis heeft de opstand-

ing van Jezus voor jou? Is die anders 
dan die van de video?

Met welke uitspraak heb je het moeilijk, 
of ben je het niet eens?
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2. Andere ogen

Het is dus deels leren kijken met andere ogen. Lees onderstaande passage:

Denk daarbij na over de volgende vraag: Hoe zou je je hierin kunnen oefenen, dat je meer 
dingen gaat herkennen als gevolgen van Christus’ kracht?

3. Voor het overwinnen…

Tegelijk is het ook ingewikkelder, want Christus kon pas opstaan uit de dood nadat hij was 
gestorven. Hij moest dus eerst lijden voordat hij zijn lijden kon overwinnen. Je wordt zelden 
‘zomaar’ een mooi persoon, met al die mooie kanten die Paulus noemde aan de Filippenzen.

Denk ten slotte na over de volgende vraagjes:

1. Hier zie je dus hoe Christus’ opstanding nu al in Paulus aan het werk is, maar dat 
Christus’ lijden ook in hem werkt. Wat is dat concreet, ‘Christus’ lijden in onze tijd?’ 

2. En is dat ook iets voor jouw leven?

7) Gebed
•	 Bid dat je de periode naar Pasen toe bewust mag meemaken. 

•	 Bid om een verlangen naar opstanding en wedergeboorte. Je kan dit ook toepassen op 
de misschien vreemde of lastige periode waar we ons nu in bevinden.

•	 Bid om een verlangen om God te ontmoeten in deze bijzondere periode en om tijd te 
nemen met Hem.

•	 Bid voor je omgeving, ons land, de mensen rondom ons heen.

Efeziërs 1:18-21

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien… hoe overweldigend groot de krachtige 
werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus 
toen God hem opwekte uit de dood…

2 Korintiërs 4:7b-11

 …het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van 
God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan 
het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden 
niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan er niet aan onderdoor. We dragen 
in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, zodat ook het leven van Jezus in 
ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood 
prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt.
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6. Prediking
Door: Raymond R. Hausoul

https://www.youtube.com/watch?v=rbRRW0HuYWM&feature=youtu.be

Raymond heeft voor ons een 
bootschap opgenomen over 
strijd in je leven. 

Bijbelgedeelten:
Handelingen 14:22
1 Tessalonicenzen 2:1-4 en 3:1-5
Handelingen 18
Johannes 16:33
2 Timotheus 3:13-17

Samenvatting:
Raymond laat ons zien dat Paulus ook een moeilijke tijd had toen hij naar Korinthe 
ging. Paulus had nood aan een pauze, even wat anders, en werkte daarom tijdelijk als 
tentenmaker. Maar toen kwamen Silas en Thimoteus, zijn collega’s. De afwisseling van 
omgeving en mensen die rondom Paulus stonden hielpen hem om weer op te staan en 
met nieuwe energie verder te gaan.

Doorheen onze eigen geschiedenis kennen we ook verschillende verhalen van mensen 
die tegenstand en moeiten ervoeren. Ook in ons eigen leven zullen wij daar niet van 
gespaard blijven als we Christus volgen. Maar net zoals Paulus kunnen we hier door-
heen komen met de steun van mede-christenen. Ook de oudsten van de gemeente zijn 
een steun in moeilijke tijden. Weet dat je sterk staat als je dicht bij God blijft tijdens je 
strijd en moeiten.

Boodschap te beluisteren via:
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7. Extraatjes

InstaWall • Zo zag onze week er uit:

In de volgende editie organiseren we graag een InstaWall met foto’s van hoe jullie week 
was! 

Laat je zondagschoolwerkjes hier zien, welke dingen ben je tegengekomen in de natuur? 
Heb je met het gezin een spel gespeeld,... 

Stuur gerust foto’s door van wat je hebt gedaan deze week.

Dagelijkse Broodkruimels
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Leuke uitleg over handen wassen:
https://radio2.be/corona/video-met-dit-
trucje-leg-je-kinderen-uit-waarom-ze-hun-
handen-moeten-wassen

Doe water in een bord en 
strooi er peper in, de peper 
stelt bacteriën of virussen 
voor. Steek een vinger in het 
water. Nu heb je peper op je 
vinger.

Dop je vinger in de zeep 
en vervolgens in het water 
met peper. De peper zal 
wegbewegen.

Virussen en bacteriën vluchten 
voor zeep!
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Lekker recept:

Dit is een hele lekkere, gezonde 
en super eenvoudige manier om 
pannekoekjes te maken. Ik ontbijt 
hier graag mee op zondagmorgen!
 • Hester

Welk recept beveel jij anderen aan? Laat het ons weten!
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Heb je inspiratie? wil je iets 
toevoegen aan deze bundel? 
Daar is ruimte voor! 

Stuur foto’s van hoe je week 
was voor de InstaWall of voor 
op de cover.

Laat ons weten wat je favorite 
recept is zodat anderen dit 
kunnen proberen.

Heb je een geschreven column, 
gebed, gedicht, lied,... ook hier 
kunnen we plaats voor maken.

Heb je een creatief idee? film-
pje of nog iets anders dat je 
wilt delen? Je mag alles door-
sturen naar:

hestervandersteen@gmail.com

Deadline: zaterdag 20u

Potscherven

Uitleg buddygroepjes

Adressenlijst

Werkje kleine 
zondagschool

Bijlagen
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