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Jezus op een ezel, met truien op de grond  
en mensen die met takken zwaaien.

Tekening gemaakt door: Elize Delameillieure
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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=PLlovdaNGKlpw8UoQthC1xRYZl99J4rwag

https://open.spotify.com/playlist/02xD28qQBotPcTIkASM1cg

Laat Uw glorie zien (Opw 557)

Vers 1:
Laat uw glorie zien 
aan heel de wereld om ons heen; 
als wij samen U aanbidden 
dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien, 
laat alle blijdschap die U brengt 
een getuigenis van hoop zijn 
voor wie U niet kent. 

Refrein: 
Als wij samen U aanbidden 
en vol eerbied voor U staan, 
daalt uw Geest neer in ons midden; 
raak ons allen aan. 
Als wij Jezus’ naam belijden 
als de enige die redt. 
Toon uw majesteit en glorie, 
dat is ons gebed. 

Laat uw glorie zien, 
dat heel de wereld horen mag 
het lied van Jezus en het kruis 
waar Hij ons redding bracht. 

Laat uw glorie zien 
aan wie gebroken is en moe, 
dat zij horen hoe U liefdevol 
hun namen roept. 

Refrein

Vers 1

Refrein

Laat uw glorie zien … 
Wij aanbidden U …

Liefdevol trekt U mij dicht aan Uw 
hart (Opw 550)

Liefdevol, 
trekt U mij dicht aan uw hart 
Als wij samen zijn. 
Door uw bloed 
Wast U mij witter dan sneeuw 
En nu ben ik vrij.

Refrein:
U behoor ik toe; 
Heer, ik heb U lief 
En boven alles volg ik U. 
Vreugde van mijn hart, 
Kostbaarder dan goud, 
Ik leef voor U,
Want U houdt van mij.

Neem mijn hart, 
Maak het een deel van Uzelf, 
Laat ons samen zijn. 
Angst verdwijnt, 
Als ik uw liefde ervaar; 
Door U ben ik Vrij.

Refrein (2x)

Jezus, vreugde van mijn hart …

Refrein (2x)

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Al seen hert dat verlangt naar water
(Opw 281)

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.
 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U.

Wat mij dierbaar was (Opw 460)

Wat mij dierbaar was, 
Wat ik vinden wou, 
Dingen waar ik mij aan binden zou, 
Alles wat ik zocht, 
Kennis, macht of geld 
Heeft geen waarde meer. 
Wat werk’lijk telt:

Refrein:
Ik wil U kennen, Jezus; 
Dat is mijn grootste schat. 
U verlost, U bevrijdt, 
U bent mijn gerechtigheid; 
O, ik hou van U...

Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, 
Doordat U mij uw genade geeft. 
En mijn liefste wens is om meer en meer 
Zoals U te zijn die in mij leeft.

Refrein

En wanneer ik deel in uw lijden, Heer, 
Zal ik delen in uw heerlijkheid. 
Door nu een met U in uw dood te zijn, 
Zal ik bij U zijn in eeuwigheid.

Refrein

Tienduizend redenen (Opw 733)

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag over-
komen, 
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
Mijn adem stokt en mijn einde komt, 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein (4x)

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
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Houd vol (Opw 798)

Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los

Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar 
Maar kijk, wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Refrein 1 & 2 …

Lied van de maand:
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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

Komende zondag vieren we palmzondag. We herinneren de 
intocht van Jezus in Jeruzalem en de mensen die Hem welkom 

heetten met palmtakken.

Ga op zoek naar een tak (liefst eentje die 
al op de grond ligt, zodat we geen bomen 
beschadigen) of een stuk hout. 

Deze mag dik,dun,lang,kort... zijn. Zorg dat 
de bast er niet meer aan zit en als het hout 
is best niet te nat.

Wrijf deze tak elke dag in met een beetje 
olie. Dit kan eender welke zijn (olijfolie, 
sesamolie...)

Als je dit elke dag doet, zal je zien dat deze 
tak tegen Palmzondag haar ruwheid verliest 
en een mooi, verzorgd uiterlijk krijgt.

Hang op Palmzondag deze tak aan jouw 
voordeur zoals de traditie ons voordoet.

Denk er tijdens dit ganse project aan dat mensen net als deze 
tak kunnen zijn. Als we voor elkaar zorgen, worden we er 

allemaal beter van.
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Samengesteld door: Holly Delameillieure

3. Kleine zondagschool

Wie is die man?
Matteüs 21.1 - 11
(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Introductie

Voorbereiding
De kinderen kleuren de plaatjes van de palmtakken (in bijlage) in en knippen ze uit (met help van 
mama en papa!).
Vraag: wat hebben we gemaakt? Waarvoor kunnen we palmtakken gebruiken, denk je?

Gebed
Goede God, Het is vandaag de zesde zondag van de veertigdagentijd. We leven toe naar Pasen, het 
grote feest van Jezus’ opstanding. Vandaag horen we hoe Jezus op een ezelin Jeruzalem binnenrijdt. 
Jezus wordt binnengehaald als de koning. Maar eigenlijk weten de mensen niet zo goed wie Jezus is. 
Dit vinden wij soms ook lastig. Help ons, en de mensen rondom ons, om Jezus te leren kennen. Amen.

Verhaal

1. Kijk naar het plaatje (in bijlage): wat zie je op het plaatje? Welk dier kan je zien? Wie rijdt 
op het dier? Wat heeft de vrouw met het paarse kleedje in haar hand? Waarvoor zal ze het 
gebruiken? 

2. Lees het verhaal:

‘Jezus en zijn vrienden zijn op reis naar Jeruzalem. Ze zijn al vlakbij, het is nog maar een klein 
eindje. ‘Gaan jullie vast vooruit naar het dorpje hier vlakbij, ik wil dat jullie daar twee ezels 
halen. Een moederezel en haar jong. Ze staan vastgebonden langs de kant van de weg.’
‘Maar…’ zegt Petrus. ‘We kunnen toch niet zomaar twee ezels losmaken en meenemen?’
Jezus lacht. ‘Ja hoor. Dat is geen probleem.’
‘En als iemand zegt: ‘Hé, wat doen jullie daar met die ezels? ’zegt Johannes.
‘Dan zeg je: ‘De Heer heeft deze ezels nodig.’ Dan geven ze de ezels meteen mee. Ik wil op een 
ezel Jeruzalem binnenrijden.’
Petrus en Johannes gaan naar het dorpje.
‘Dus Jezus wil Jeruzalem binnenrijden op een ezel,’ zegt Petrus. ‘Dat is wel een beetje gek. We 
lopen toch altijd?’
Johannes denkt na. ‘Misschien wil Jezus nu eindelijk koning worden. Misschien wil hij dat laten 
zien aan de mensen. Dat hij Jeruzalem op een koninklijke manier binnenrijdt.’
Petrus schudt zijn hoofd. ‘Maar een echte koning rijdt toch op een paard!’
‘Een koning die vecht, rijdt op een paard,’ zegt Johannes. ‘Een koning die vrede brengt, rijdt op 
een ezel.’ 
Ze lopen het dorp in. 
‘Kijk daar nou!’ zegt Petrus. Hij wijst. ‘Daar staan de ezels! Precies zoals Jezus gezegd heeft.’ 
Petrus loopt naar de moederezel en haar jong toe en maakt de touwen los.
‘Hoi!’ zegt een vrouw, die langsloop, ‘Wat doen jullie daar?’
‘De Heer heeft deze ezels nodig,’ zegt Johannes.
‘O, dan is het goed,’ zegt de vrouw. Petrus en Johannes kijken elkaar aan. Het gaat precies 
zoals Jezus gezegd heeft. Petrus trekt zachtjes aan het touw van de moederezel. Ze begint te 
lopen, en het kleine ezeltje loopt achter haar aan. Petrus en Johannes gaan met de twee ezels 
terug naar Jezus en hun vrienden.
‘En?’ vraagt Jezus. ‘Hoe ging het?’
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‘Het was helemaal geen probleem!’ zegt Petrus.
Hij doet zijn jas uit en legt hem op de rug van de ezel. Johannes legt zijn jas er ook op. Jezus 
stapt op, en daar gaan ze, op weg naar Jeruzalem. Jezus op de ezel, zijn vrienden ernaast. Van 
alle kanten komen mensen en kleine kinderen aan rennen. Ze merken dat hier iets bijzonders 
gebeurt. Ze leggen hun jassen op de weg, ze breken palmtakken van de bomen en gooien die 
op de grond. Zo kan de ezel over een paadje van jassen en palmtakken lopen.
‘Hoera!’ roepen de kinderen. Ze zwaaien met takken en ze rennen mee met de stoet. ‘Hoera 
voor God! Hier komt de koning die hij gestuurd heeft! Leve de Zoon van David, de koning van 
Gods nieuwe wereld. Dank u wel, God!’

Vragen 

1. Wat moeten Petrus en Johannes doen? 
2. Wat is het verschil tussen een koning die op een paard rijdt en een koning die op een ezel 

rijdt?
3. Wat doen de mensen als ze Jezus zien binnenrijden op een ezel?
4. Wat zou jij doen, als je Jezus zou ontmoeten?

Zangmoment

Hosanna Hosanna: https://tinyurl.com/sq8b3q
Kleine ezel: https://tinyurl.com/tdwnxn6

Ideetje: de kinderen houden hun palmtakken, die ze in het begin 
al gemaakt hebben, vast. Als ze ‘Jezus’ horen in de liederen, 
moeten ze springen en zwaaien met de takken.

Gebedsmoment

Als christenen, weten wij dat Jezus koning is van de wereld, maar sommige mensen weten dat nog 
niet.
Zijn er mensen die wij kennen, die Jezus niet kennen? Schrijven de namen van vrienden/familie leden 
op die Jezus niet kennen, of toon foto’s. Spreek een gebed uit voor deze mensen, dat ze Jezus zullen 
leren kennen.

Knutselwerkje

Een rode loper van jassen:
Wat je nodig hebt: het werkblad (in bijlage), allerlei lapjes stof en/of stukjes gekleurde papier, 
scharen, lijm, kleurpotloden en stiften.
Aan de slag: De kinderen kleuren de kleurplaat van Jezus met de ezelin. Daarna knippen de 
kinderen stukjes stof/papier en plakken ze op de weg.

Klaar met je knutselwerkjes? Neem een foto en stuur naar de WhatsApp groep! 

Tip: neem een filmpje en stuur het naar deWhatsApp groep van dekleine zondagsschool! :) 
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4. Grote zondagschool
Samengesteld door: Nancy Depuydt

Wie is die man?
Matt.21:1-11 ( bron: Bijbelbasics, aangepast door N. Depuydt)

Introductie

Op deze zondag staat Matteüs 21:1-11 centraal: Jezus komt Jeruzalem binnen als de nieuwe koning 
waar de Joden al heel lang naar uitkijken. We richten we ons op de vraag die de mensen in de stad 
zichzelf stellen: Wie is Jezus?

Spel

In dit spel proberen de kinderen te raden wie de ander in gedachten heeft. 
 - Eén kind neemt iemand uit de groep/klas/thuis in gedachten.
 - De andere kinderen raden wie het kind in gedachten heeft door vragen te stellen.
 - De kinderen mogen om de beurt een vraag stellen.
 - De kinderen mogen alleen vragen stellen waar met ‘ja’ of ‘nee’ op geantwoord kan worden

Gebed

Goede God, 
Het is vandaag  Palmpasen. We leven toe naar Pasen, het grote feest van Jezus’ opstanding.
We horen thuis, op school en in de kerk verhalen van Jezus. Hij vertelt hoe een leven met God eruitzi-
et. Vandaag lezen we hoe Jezus op een ezelin Jeruzalem binnenrijdt. Jezus wordt binnengehaald als de 
koning. Maar eigenlijk weten de mensen niet zo goed wie Jezus is. Dit vinden wij soms ook lastig. Help 
ons om Jezus te leren kennen. 
Amen.

Verhaal
Matteüs 21:1-11

Twee leerlingen gaan ezels halen Jezus en de leerlingen kwamen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren 
vlak bij het dorp Betfage bij de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: 
‘Ga naar dat dorp daar. Jullie zullen daar meteen twee ezels zien, een moeder met haar jong. Ze staan 
vastgebonden. Maak ze los en breng ze bij mij. Misschien vraagt er iemand wat jullie daar doen. Zeg 
dan: ‘De Heer heeft deze ezels nodig.’ Dan zullen ze de ezels meteen aan jullie meegeven.’ Dat moest 
zo gebeuren, want één van de profeten heeft gezegd: «Luister, inwoners van Jeruzalem! Jullie koning 
komt eraan. Hij is vriendelijk. Hij rijdt op een ezelin en haar jong. » De twee leerlingen gingen naar 
het dorp. Ze deden wat Jezus gezegd had. Ze brachten hem de ezelin en haar jong. Ze legden jassen 
op de rug van de ezels, en Jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun jas op de weg. Anderen 
haalden takken van de bomen en legden die op de weg. Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan, en 
ze riepen: ‘Alle eer aan God! Leve de Zoon van David! Leve de man die door God gestuurd is! Alle eer 
aan God in de hemel!’ Zo kwam Jezus in Jeruzalem aan. Iedereen in de stad praatte erover. De mensen 
vroegen zich af: ‘Wie is die man?’ De mensen die met Jezus meegegaan waren, zeiden: ‘Dat is Jezus, 
de profeet uit Nazaret en Galilea.’



• 11 •

Gesprek en vragen

Jassen op de weg 
Stel je voor dat koning Filip en koningin Mathilde bij jou op school langskomen: wat zou je dan doen 
om ze welkom te heten? Je kunt bijvoorbeeld mooie kleren aantrekken en iets moois voor ze maken. 
De mensen in de tijd van Jezus deden dat op een andere manier. 

• Jezus wordt op een bijzondere manier welkom geheten als hij Jeruzalem binnenkomt. Hoe?
Alsof het een rode loper was waar Jezus overheen mocht rijden. Het was een manier van de mensen 
om respect aan Jezus te tonen. 

• Als Jezus in jullie dorp of stad zou komen, hoe zou je hem dan ontvangen? Wat zou je tegen hem 
zeggen?

Koning én profeet 
Jezus wordt hier binnengehaald als een koning. Een koning moest ervoor zorgen dat de mensen goed 
en fijn konden wonen in het land. 
Een profeet was een man of een vrouw die een boodschap van God doorgaf aan de mensen.

• Als de mensen Jezus zien, roepen ze: ‘Leve de Zoon van David!’ Wat zouden ze daarmee bedoelen? 
- De mensen roepen ook: ‘Leve de man die door God gestuurd is!’  
Waarom is Jezus door God naar de wereld gestuurd, denk je?

• De mensen vragen zich af wie Jezus is. Als jij de vraag zou krijgen: ‘Wie is Jezus?’, 
wat zou je dan zeggen?

Lied

Beluister het lied van Rikkert Zuiderveld: Wie is Hij?
https://youtu.be/1XmJ5pI3R7U

Werkblaadje (Zie bijlage)

Als Jezus Jeruzalem binnenkomt, vragen de mensen zich af wie hij is. Het is voor hen (nog) verborgen. 
Wat zegt de Bijbel over wie Jezus is? 
De antwoorden zijn verborgen in de woordzoeker. 
In de woordzoeker staan tien namen van Jezus. 

De namen en woorden zijn: 
Christus (Lucas 2:11), eerste (Openbaring 22:13), Gods Zoon (Matteüs 14:33), Immanuel (Matteüs 
1:23), koning (Matteüs 2:2), laatste (Openbaring 22:13), priester (Hebreeën 5:6), profeet (Lucas 
24:19), timmerman (Marcus 6:3), vriend (Matteüs 11:19). 

Als de kinderen alle woorden hebben gevonden, lezen ze van links naar rechts wie de mensen in het 
bijbelverhaal zeggen dat Jezus is. (Oplossing: Zoon van David.)

Afsluiten met gebed
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Samengesteld door: Nick

5. Tieners

Ook deze week is er opnieuw een overdenking voor jullie. Deze staat deze keer in 
het kader van lijden en hoop, een toepasselijk thema voor vandaag. Opnieuw is het 
onderverdeeld in verschillende stapjes, die je maar hoeft te volgen. Veel zegen bij het 
lezen en verwerken van onderstaande tieneroverdenking!

Het onderwerp van deze week is: Ik lijd met je mee (bron: EO Denkstof) 

1) Inleiding
We ontdekken dat er geen eenvoudige antwoorden zijn op de vraag waarom er lijden is. We worden in 
elk geval uitgedaagd om Jezus te vertrouwen, omdat Hij er vrijwillig heeft voor gekozen om te lijden 
voor ons. Zijn lijden maakt ook dat we midden van ons lijden mogen weten dat we een meelijdende 
God hebben.

2) Opdrachtje i.v.m. “wederopstanding”
Aan een tafel zitten vijf vrienden. Er staan op tafel vier 
glazen fruitsap, en één glas citroensap. Het is heel zonnig 
weer, en iedereen heeft zin in een lekker fris en zoet 
drankje.  Echter: het fruitsap mag pas gedronken worden, 
als het glad citroensap leeg (lees: opgedronken) is. 

Wat heeft dit te maken 
met “lijden”?

Misschien ervaar je lijden als iets 
slechts van God. Heeft iets in deze video 
je daarover aangesproken, of je mening 

ergens veranderd / bevestigd?

Wellicht heb je al met lijden te 
maken gehad in het leven. Heb je 
op dat moment iets van God kun-

nen ervaren? Hoe kwam dat? 

Kan je dit koppelen aan “gedeelde 
smart is halve smart”?

3) Videofragment
Bekijk de video “Ik lijd met je mee” via onderstaande link (EO Denkstof):

https://www.youtube.com/watch?v=1Qc9pKNo4Jo

4) Enkele vraagjes om over na te denken 
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5) Enkele bijbelteksten over Pasen en opstanding
We lezen hieronder nog drie fragmenten uit de Bijbel. Het eerste lezen we in het verhaal van Lazarus 
(Johannesevangelie), de laatste komen uit de brief aan de Hebreeën en de Korintiërs. Bij elk fragment 
zijn er enkele vragen om over na te denken.

1. Lazarus - deel 1

1. Wat zegt deze tekst over Jezus en de menselijke gevoelens?
2. Welke boodschap van kwetsbaarheid komt in deze tekst naar boven, en welke boodschap van 

hoop?

2. Lazarus - deel 2

3. Wat leer je uit deze tekst over de kracht van Jezus? Hoe kan je dit toepassen in je eigen leven?
4. Misschien ervaar je de kracht van Jezus weinig in je leven. Hoe zou dat kunnen veranderen?

Johannes 11:17-36

Toen Jezus aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië lag vlak bij 
Jeruzalem, ongeveer 15 stadiën (ongeveer 4 km) daar vandaan. Er waren veel Joden gekomen 
om Maria en Marta te troosten over de dood van hun broer. Toen Marta hoorde dat Jezus eraan 
kwam, ging ze naar Hem toe. Maar Maria bleef thuis zitten. Marta zei tegen Jezus: “Heer, als U hier 
was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn! Maar ik weet zeker dat God U ook nu alles zal 
geven wat U van Hem vraagt.” Jezus zei tegen haar: “Je broer zal opstaan uit de dood.” Marta ant-
woordde: “Ik weet dat hij zal opstaan uit de dood, op de laatste dag, als alle doden weer opstaan.” 
Jezus zei tegen haar: “IK BEN  de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, 
zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je 
dat?” Ze zei tegen Hem: “Ja Heer, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die op aarde 
zou komen.”

Hierna ging Marta weer naar huis. Ze nam haar zus Maria even apart en zei: “De Meester is er en 
Hij wil je spreken.” Toen ze dat hoorde, stond ze snel op en ging naar Hem toe. Jezus was nog niet 
in het dorp aangekomen. Hij was nog op de plek waar Hij met Marta had gesproken. De Joden die 
bij Maria in huis zaten om haar te troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging. Ze 
liepen haar achterna, omdat ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te huilen. 

Toen Maria bij Jezus kwam, knielde ze bij zijn voeten neer. En ze zei tegen Hem: “Heer, als U hier 
was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn!” Toen Jezus haar en de Joden die bij haar waren 
zo zag huilen, werd Hij in zijn geest boos en verdrietig. Hij vroeg: “Waar hebben jullie hem begrav-
en?” Ze zeiden tegen Hem: “Heer, komt U maar kijken.” Jezus huilde. De Joden zeiden: “Kijk eens 
hoeveel Hij van hem hield!”

Johannes 11:37-44

Maar sommige mensen zeiden: “De ogen van een blinde kon Hij wél genezen. Had Hij er dan óók 
niet voor kunnen zorgen dat Lazarus in leven bleef?” Jezus werd opnieuw boos en verdrietig in 
zijn geest en ging naar het graf. Het graf was een grot in de rotsen met een grote steen voor de 
ingang. Jezus zei: “Haal de steen weg!” Marta, de zus van de dode, zei tegen Hem: “Heer, het stinkt 
er al, want hij is al vier dagen dood!” Jezus zei tegen haar: “Ik heb je toch gezegd dat je, als je Mij 
gelooft, zal zien hoe goed en machtig God is?” Toen haalden ze de steen weg. Jezus keek omhoog 
naar de hemel en zei: “Vader, dank U wel dat U naar Mij heeft geluisterd. Ik weet Zelf wel dat U al-
tijd naar Mij luistert. Maar Ik zeg dit zodat de mensen die om Mij heen staan, zullen geloven dat U 
Mij heeft gestuurd.” Nadat Hij dit had gezegd, riep Hij luid: “Lazarus, kom naar buiten!” En de dode 
kwam naar buiten. Zijn armen en benen waren nog omwikkeld met grafdoeken en er zat een doek 
om zijn gezicht. Jezus zei tegen hen: “Maak de doeken los en laat Lazarus naar huis gaan.”
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3. Brief aan de Hebreeën

De jongedame (Joëlle) in de video stelt dat er genoeg valse troost is. Maar ze ziet ook een echte 
troost: dat God met je meelijdt. Hierover lees je hieronder:

Hebreeën 2:17-18

Daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zó kon Hij een trouw 
Hogepriester worden voor God, een Hogepriester die de mensen helemaal begrijpt. En zo kon Hij 
de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeven. Want Jezus heeft Zelf óók geleden toen de 
duivel probeerde Hem ongehoorzaam aan God te maken. Daardoor kan Hij de mensen te hulp ko-
men als hun dat ook gebeurt.

2 Korintiërs 1: 3-7

We prijzen de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij is altijd in alles goed en vriendelijk 
voor ons. Hij bemoedigt ons in al onze moeilijkheden. Daardoor kunnen wij ook weer andere 
mensen bemoedigen die in moeilijkheden zijn. We bemoedigen hen met dezelfde bemoediging 
waarmee wij zelf ook door God zijn bemoedigd. Want we hebben veel te lijden omdat we in Chris-
tus geloven. Maar daarom zullen we ook heel veel bemoediging krijgen van Christus. We hebben 
veel moeilijkheden. Maar dat is dus om jullie te kunnen bemoedigen en redden als júllie moeili-
jkheden hebben. En als wíj bemoedigd worden, dan bemoedigt dat ook jullie. Want dan weten 
jullie, dat jullie net zo bemoedigd zullen worden als wij. Wanneer jullie net zoveel moeten lijden 
als wij, zullen jullie ook net zo bemoedigd worden als wij. Dat weet ik zeker.

5. Joëlle stelt dat het een troost is dat Jezus ons lijden begrijpt. Ben je het met haar eens?
6. “Omdat God met je meelijdt, is Hij te vertrouwen. En omdat God blijkbaar te vertrouwen is, 

moet het wel goed komen.” Geloof je dat, dat het uiteindelijk wel goed zal komen?

We eindigen met de tweede brief aan de Korintiërs. Daarin zien we een link met het vorige fragment. 
Het benadrukt het belang om zelf overtuigd te zijn van Gods kracht, om dit op onze beurt door te 
geven.

7) Gebed
•	 Bid voor een groeiend vertrouwen op God, wat op zich een vorm van aanbidding is, in alle 

situaties.

•	 Bid voor rust en kracht van God, en het uitzicht op hoop als je het moeilijk hebt. Dat we mogen 
weten dat God een trouwe God is.

•	 Bid dat je bovenstaand punt mag gebruiken om op jouw beurt een troost te zijn voor anderen.

Hiernaast vind je nog een toepasselijk gebed.
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Goede God,

Wij komen tot U met de zorgen van ons leven,
met de zorgen waar we ons geen raad mee weten,
met onrust die leeft in ons binnenste,
met onze zoektocht naar veiligheid voor hen die wij liefhebben,
met het besef van kwetsbaarheid
dat wij het leven niet in eigen handen hebben.

Wij bidden U, Vader in de Hemel,
voor onze dorpen en voor alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd,
voor allen die ziek zijn geworden.
Wilt U nabij zijn met uw zorg, liefde, bescherming en genezing.

Geef dat er handen zijn om te zorgen.
Dat er aandacht is voor wie dat nodig hebben.
Wij bidden U voor de mensen die werken in de zorg,
voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden.
Geef hun moed, kracht, zegen,
volharding om het werk te doen dat voor hen ligt.
Wij bidden U voor onze overheid,
voor wijze beslissingen om ons land te besturen met daadkracht en zegen.

Wij bidden U,
nu wij in de tijd voor Pasen uitkijken naar de opstanding:
geef ons een open harten
om om te zien naar mensen in nood,
geef ons open ogen
om het onrecht om ons heen te zien in deze wereld,
geef ons vertrouwen dat U alles in uw hand heeft.

Wij bidden U dat we in de stilte en rust die we gekregen hebben
mogen ontdekken wie wij zijn
en ontdekken waar het in het leven op aan komt.

Goede God, ontferm U over ons,
in en door deze crisis heen.

Dat wij mogen vertrouwen op U die voor ons zorgt en nabij is.

Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus

Amen.



• 16 •

6. Prediking
Door: Jan Hostens

Geliefden,

Vandaag wil ik het hebben over zorg dragen. Zoals jullie al gemerkt hebben, heeft de 
werkgroep een mooi bundeltje klaar gewalst, hoe we op afstand toch zorg kunnen 
dragen voor elkaar met leuke tips.

Maar ik wil beginnen met enkele weetjes

Wist je:  
- Dat Danny een garage  van zijn broer mag gebruiken om zijn auto in te 

plaatsen.
- Dat Joke haar kat, Zalou noemt, tenminste dat was de bedoeling, maar 

niemand zei dat en het is Poessie geworden
- Dat Lenell de kok is in huis.
- Dat Jaël een nieuwe hobby heeft, haarknippen.

Misschien denk je wat moet ik daarmee, maar wat ik wil aantonen is dat achter die 
weetjes, soms niet altijd ,een verhaal zit. En dat mensen, weeral niet altijd, nood 
hebben om hun verhaal te kunnen vertellen. En dat is niet alleen voor de zorgdragers, 
oudsten, diaken maar een opdracht voor allen.

Roept Paulus ons niet op in Gal:6.2: ”Draag elkanders lasten, en vervul zo de wet van 
Christus”.

Dat kan tegenwoordig heel gemakkelijk 
vanuit onze luie zetel, nl. eens de telefoon 
nemen en iemand bellen. Plots hebben we 
door het coronavirus meer tijd, niet kunnen 
gaan werken, geen hobby’s, niet rondrijden 
met de kinderen, bezoeken vallen weg onze 
tijd moeten we anders indelen.
En vooral we zijn geen buren van elkaar.

Dirk De Wachter schrijft in zijn boek: 
Borderline Times het volgende;
Vroeger ging je naar de kerk. Daar kwam 
je iedereen tegen van het dorp, je bleef wat 
napraten, ging nog een druppelke drinken, en 
de dag was half gepasseerd. (niet in corona 
tijd natuurlijk)

Dat erkennen wij vandaag nog in onze 
samenkomsten, buiten dat druppelke 
gerekend.

Wat betekent „zorg”?

Als wij na willen gaan hoe de Bijbel spreekt 
over zorg voor de naaste, zullen wij eerst 
moeten nagaan wat men onder het woordje 
„zorg” verstaat.

Het woordenboek van Van Dale geeft te 
kennen dat wij onder het woordje „zorg” 
dienen te verstaan: toewijding, behartiging. 
Je zou het ook kunnen vertalen met „dragen”. 
Zorgen is dus duidelijk iets anders dan alleen 
helpen.

Reeds de oude Grieken en Romeinen kenden 
de zorg voor hun behoeftige medeburgers. De 
eerste christenen deelden alles met elkaar, 
middeleeuwse kloosters waren de bakermat 
van de zorg voor de ouden van dagen en de 
zwervers, zieken en vluchtelingen.
Altijd is er nood geweest. Zegt Gods Woord 
niet dat het uitnemendste van dit leven 
moeite en verdriet is. Toch was er niet altijd 
behoefte aan professionele werkers. Dat 
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Wij leven tegenwoordig als een massamens. 
Dit is op zich niet zo vreemd, als je bedenkt 
dat de mensen in het romeinse rijk ook zo 
leefden. Dit werd bevorderd door het rijk, 
evenals nu. Men gaf de mensen brood en 
spelen. Daar leefde men voor en daar leefde 
men uit. Ook in deze tijd verwacht men het 
van de regering, die de coronacrisis en de 
grote nood, met veel geld en de gepaste 
middelen zal proberen op te lossen.

In Gods Woord lezen we dat armen, slaven, 
vreemdelingen, weduwen en wezen deelden 
in Gods bijzondere zorg. In de Bijbel kunnen 
we nagaan hoe de zorg Gods is in heel de 
wetgeving aan Zijn volk Israël. Armoede 
mocht in beginsel niet voorkomen. Het 
was zo geregeld dat iedere Israëliet in het 
jubeljaar zijn deel in Israël kon behouden. 
Zeker dat werd ook in Israël doorbroken door 
het zondig egoïsme van de mens.

kwam pas later op. Ieder behoorde vroeger 
wel tot een gemeenschap. De hogere stand 
was verantwoordelijk voor de lagere, maar 
ook de verschillende standen zorgden 
weer voor hun leden. Uit de Germaanse 
tijd stamde de hulp voor stamgenoten of 
dorpsgenoten. De burenhulp heeft nog lange 
tijd gefunctioneerd .Ik denk daarbij aan onze 
eigen familie, mijn moeder met haar zussen 
samen de was deden.

Wat zegt de Bijbel?

Wie bijbels gezien een zinnig woord wil 
zeggen over de „zorg voor de naaste”, kan 
niet buiten Genesis 1, 2 en 3 om. Men 
kan op allerlei wijze het woord zorg willen 
invullen en opvullen, maar het belangrijkste 
staat geschreven in de eerste hoofdstukken 
van het eerste bijbelboek. Daar staat de 
grondoorzaak geschreven van alle „zorg”. De 
mens leefde in gemeenschap met God, God 
zorgde voor zijn schepping en vooral voor zijn 
schepsel. Maar de mens is moed-en vrijwillig 
van God weggegaan. Zelfs na de ontvangen 
genade is hij nog een vijand geworden tegen 
de wegen die God met hem houd. Alleen door 
de invloeiing van de Heilige Geest wordt hij 
anders.

De mens leefde in 
gemeenschap met God, 

God zorgde voor zijn 
schepping en vooral 
voor zijn schepsel.
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Duidelijk moet toch worden vermeld dat 
Christus Zijn kerk grote en grootse taken 
heeft opgelegd. Niet alleen de verkondiging 
van het evangelie, maar ook de dienst aan 
de naaste, de zorg voor de medemens. Het 
één is niet los te denken van het ander. Wij 
behoeven slechts de samenvatting te lezen 
van de Wet: „God lief te hebben boven 
alles en onze naaste als onszelf’. Dat is de 
opdracht voor iedereen.

Hoe zorgen?

Hoe kunnen wij de zorg voor onze naaste 
binnen onze gemeente trachten te 
behartigen? Op de wijze zoals de Heere 
aangeeft in Zijn Woord. Niet boven iemand 
gaan staan. Op een zorgvuldige wijze met 
iemand omgaan Beseffen dat men iemand 
zo snel kan kwetsen met woorden en 
daden, waardoor iemand volledig dichtslaat. 
Geduld hebben met de zwakheden van onze 
medemens. Eerst de balk in eigen oog eens 
bekijken, voordat men de splinter ziet in het 
oog van de ander.

De tijd nemen om naar de problemen van de 
ander te luisteren. Praten schijnt makkelijker 
te zijn dan luisteren, terwijl luisteren zo 
uiterst belangrijk is. Opletten wat de ander 
zegt, maar ook wat hij bedoelt Er kunnen in 
woorden en gebaren zoveel zaken liggen.

Tenslotte

Ik wil trachten het een en ander samen te 
vatten.
Dan denk ik aan wat geschreven staat in 
Johannes 13 vers 34 en 35:

„Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander 
liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij 

ook elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen 
bekennen dat gij Mijn discipelen zijt zo gij 

liefde hebt onder elkander.”

De wereld hoort aan ons te zien dat wij 
elkander liefhebben, en dat wij de naaste 
helpen, dat wij zorg voor de naaste hebben, 
ook al kost het ons geld, inspanning en tijd.
Denk nog eens aan de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan. Die is tot op 
vandaag actueel. Maar denk tevens aan 
wat ik schreef aan het begin van het artikel 
dat die liefde alleen echt kan worden 
gegeven vanuit een hart dat door de Heer is 
vernieuwd.

Bronvermelding
J.M.A. Diepenveen
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7. Extraatjes

InstaWall • Zo zag onze week er uit:

Oproep • bidstond

In de volgende editie organiseren we weer 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.

Graag zouden we samen een bidstond organiseren. We 
overwegen hiervoor een platform als Zoom of Skype 
te gebruiken. We zijn op zoek naar mensen om deze 
bidstond te organiseren en leiden. 

Onze werkgroep heeft al ervaring met Zoom en Skype 
dus daar zullen wij zeker bij helpen. We zoeken vooral 
iemand die de bidstond wil plannen en inhoudelijk 
voorbereiden. 

Zou je dit één keer (of meerdere keren) zien zitten? 
Stuur een mailtje naar hestervandersteen@gmail.com
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Ideeënbus:

Wat zou jij graag 
willen doen maar kan 
momenteel niet vanwege 
de crisis? 

Schrijf het op een briefje 
en steek het in een pot. 
Doe dit samen als gezin. 

Straks als de crisis 
voorbij is kan je de 
briefjes weer openen 
en doen wat er op de 
briefjes staat. 

We kunnen nu alvast 
hoopvol uitkijken naar 
al die leuke dingen en 
straks extra dankbaar 
zijn voor alles wat we 
weer teruggekregen 
hebben.
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Bijbelkleuren
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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 favoriete 
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? 
filmpje of nog iets anders dat 
je wilt delen? Je mag alles 
doorsturen naar:

hestervandersteen@gmail.com

Deadline: zaterdag 20u

Gezocht, lekkere 
recepten, creatieve 
opdrachten, leuke 

puzzel, mooie foto’’s 
voor de volgende 

editie!

Werkje kleine 
zondagschool

Werkje grote 
zondagschool

Volgt later in de 
week

Bijlagen
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