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Inhoud:

Oproep • bidstond
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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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpys0GoSxVA3lJDHvtHcmsvt

https://open.spotify.com/playlist/6lrbFAhr9LvU0ccfa1PGGW

Er is een dag (Opw 585)

Er is een dag
Waar al wat leeft allang op wacht,
Een dag van blijdschap,
Als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
Dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
Die rein en stralend
Opgaat in zijn heerliikheid.

Er klinkt geschal,
Wanneer de graven opengaan
En doden opstaan,
Voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
Wordt nu bekleed met heerlijkheid,
De dood verzwolgen,
Overwonnen voor altijd.

Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
En voor altijd op Hem lijken
En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Dus kijk omhoog
En zie wat nog verborgen is,
Maar wat beloofd is,
Dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
Weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt,
Deel je in zijn heerlijkheid.

Refrein (2x) 

Op die dag (Opw 818)

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij

Refrein:
Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag

Refrein (2x)

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
U maakt ons anders en nieuw

Refrein 

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Zing voor de Koning (Opw 652)

Zing voor de koning, het Lam op de troon.
Hij zal regeren, Gods enige zoon.
Leven en redding brengt zijn heerschappij.
Vreugde zal heersten, de schepping wordt vrij

Refrein:
Kom, zing dit lied met mij.
Zing dat je hoort bij Koning Jezus,
Hij is jou heer.
Kom richt je hart op Hem.
Zing nu, verhef je stem voor Jezus.
Zing voor de Heer.

Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht.
Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht.
Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer.
Satan moet wijken en Jezus regeert!.

Refrein

Jezus komt terug voor wie bidt en verwacht.
Wij willen klaar staan bij dag en bij nacht.
Als hij verschijnt, klinkt ons lied tot zijn eer.
Satan moet wijken en Jezus regeert!.

Refrein (2x) 

 Dit is de dag (Opw 032)

Dit is de dag, (2x)
die de Heer ons geeft. (2x)
Weest daarom blij (2x)
en zingt verheugd. (2x)

Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Weest daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft.

Ik loop de wedloop (Opw 564)

Ik loop de wedloop die voor mij ligt
door een wolk van getuigen omgeven.
Met mijn ogen alleen op Jezus gericht,
in de wedloop van het leven.

Refrein 1:
Hij is mijn hoop, mijn kracht,
mijn zekerheid,
Hij wijst mij de weg die ik moet gaan.
Hij is mijn rots en geeft standvastigheid;
Jezus is het doel van mijn bestaan.

Hij geeft volharding om door te gaan
in de strijd die het leven ons kan geven.
Hij heeft zelf ook de pijn
en moeite doorstaan
in de wedloop van het leven.

Refrein 1

Bridge:
En ik weet dat Hij gestorven is
aan het kruis om mijn zonde te vergeven.
Dit geloof is mijn getuigenis
in de wedloop van het leven.

Refrein 2: 
U bent mijn hoop, mijn kracht,
mijn zekerheid,
U wijst mij de weg die ik moet gaan.
U bent mijn rots en geeft standvastigheid.
Ja, U bent het doel van mijn bestaan. (2x)
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Dat is genade (Opw 722)

Heer, ik dank U,
Voor wat U heeft gedaan,
Ik kon niet doorgaan op eigen kracht.
Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan,
U spreekt mij vrij, want het is volbracht!

Refrein:
Dat is genade!
En wat ik doe of laat,
Uw liefde blijft bestaan,
Uw liefde wordt niet minder of meer.

Vastberaden
Geloof ik in uw naam,
Zo blijf ik stevig staan,
Want Jezus is mijn rots en mijn Heer.
Genade!

Heer, U zocht mij,
Toen ik was weggegaan.
U bracht mij veilig in uw gezin.
U vergaf mij; mijn schuld is weggedaan.
U gaf mijn leven een nieuw begin.

Refrein

Bridge:
God houdt van zondaars,
Van wie ik ben en wat ik ooit zal zijn,
Maakt mij een winnaar
En satans listen krijgen mij niet klein!

Ik mag leven, want Jezus kocht mij vrij,
De borgsom werd met zijn bloed betaald.
Jezus Christus, die alles gaf voor mij,
Geeft mij nu leven dat door zal gaan.

Refrein (...) 

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
Bedacht door: Nick Vermeirsch

Een stappenplan voor deze 
creatieve opdracht:
1. Neem twee bladen papier mee en 

begeef je naar een rustige plek, 
waar je alleen bent met God en je 
gedachten.

2. Denk na over wat jou op dit 
moment bezighoudt. Waar ben je 
dankbaar voor? Waar blik je op 
terug, en hoe heb je God hierin 
ervaren? Wat verlang je van de 
toekomst? Waarin heb je Gods 
hulp nodig? … 
Schrijf de kernwoorden hierover 
op het eerste blad papier. 

3. Lees rustig enkele psalmen in de 
Bijbel door om verder inspiratie op 
te doen. Er bestaan verschillende 
soorten psalmen. Op de bladzijde 
hiernaast vind je een beknopt 
overzicht met enkele belangrijke 
soorten. Op basis hiervan kan 
je enkele psalmen selecteren en 
doorlezen.

4. Tijd om onze gedachten op papier 
te zetten! Neem het tweede 
blad papier en probeer je eigen 
gedachten op papier te zetten. 
Dat kan zijn zoals je zopas 
gelezen hebt in de psalmen, en 
kan eventueel met rijm zijn, of 
in liedvorm,… Maar niets hoeft 
echter. Elke vorm van schrijven 
is oké. Eventueel kan je ook 
aanvullen met vrije tekeningen. 

Creatieve opdracht: een psalm schrijven
Gebaseerd op SIK.nl

“In de loop van de tijd ben ik ze meer gaan waarderen: de psalmen. Verhalen zoals die er staan in de 
Bijbel. Kleine stukken kunst van mensen die op die manier naar God uitriepen in tijden van dank en 
vertrouwen, maar ook van lijden. Ook als je zelf woorden tekort komt, kunnen deze gebeden van jaren 
geleden uitkomst bieden.”

We willen jullie voor deze creatieve opdracht uitdagen om met de psalmen aan de slag te gaan en er 
een eigen persoonlijk gebed van te maken. Bedoeling is dus niet om bestaande psalmen aan te passen 
of te herschrijven, maar om er bewust inspiratie in op te doen om daarna een eigen psalm of gebed 
neer te schrijven. Je kunt op die manier je gedachten naar God toe voor de verandering dus eens op 
papier zetten, en er op die manier eventueel later nog eens op terug te blikken.”

Een gebed of psalm vanuit je eigen hart op papier zetten, kan heel verrijkend zijn. Een andere auteur 
schrijft:

Verschillende soorten psalmen
Er zijn verschillende soorten psalmen, dit zijn een paar 
voorbeelden. Juist door hier onderscheid in te maken kun 
je ze gebruiken op een manier die past, bijvoorbeeld bij je 
stemming of bij een specifi eke Bijbelstudie.

• Klaagpsalmen, juist voor momenten dat het even iets 
minder gaat, wanneer je teleurgesteld bent of strijd en 
lijden ervaart. Individueel (3, 22, 31, 39, 42, 57, 71, 
120) of gezamenlijk (12, 44, 80, 94, 137)

• Dankpsalmen, dit zijn liederen die Gods grote trouw 
bezingen in omstandigheden die wel heel gunstig zijn. 
Individueel (18, 30, 32, 34, 40, 66, 92, 116, 118, 138) 
of gezamenlijk (65,67, 75, 107, 124,136)

• Lofpsalmen, deze bezingen Gods grootheid zonder dat 
daar een duidelijke gebeurtenis aan vooraf gaat. (8, 
19, 33, 66, 100, 103, 104, 111, 113, 114, 117, 145-
149)

• Vierings- en belijdenispsalmen, gaan over het 
koningschap (2, 18, 20, 21, 45, 72, 101, 110, 144) en 
over Sion (46, 48, 76, 84, 87, 122)

• Wijsheidspsalmen, bezingen de waarde van 
levenswijsheid. (36, 37, 49, 73, 112, 127, 128, 133)

• Liederen van vertrouwen, vertellen hoe God vertrouwd 
kan worden, ook ten tijde van tegenslag. (11, 16, 23, 
27, 62, 63, 91, 121, 125, 131)

• Vervloekingspsalmen, gaan niet over persoonlijke 
wraak maar over de rechtvaardigheidsgedachten 
erachter. (52, 58, 59, 69, 109, 140)

• Pelgrimspsalmen, als men naar Jeruzalem trok voor de 
feesten zongen zij deze psalmen. (120-134)

Bron: h� p://studenteninkringen.nl/wp-content/uploads/2017/02/
Verschillende-soorten-psalmen.pdf

 

“Het is een goed idee om een vast moment in het jaar uit te kiezen 
om telkens een psalm te schrijven. Even stil staan, kijken waar je 
vandaan bent gekomen, waar je nu bent, en waar je naar op weg 

bent, en waarop je nadien kunt terugblikken.”
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Samengesteld door: Holly Delameillieure

3. Kleine zondagschool

De uitzending van de leerlingen
Matteüs 28.16 - 20
(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Introductie

Spel
Vooraf: mama of papa verstopt vijf vellen papier, elk met een letter: J-E-Z-U-S 
Vertel de kinderen dat het verhaal vandaag gaat over de leerlingen. Ze krijgen de opdracht om in de 
hele wereld over iemand te gaan vertellen. De kinderen zoeken de letters van de persoon over wie de 
leerlingen moeten gaan vertellen. 

Gebed
 Goede God, Het is vandaag de eerste zondag na Pasen. Een engel heeft de vrouwen verteld dat Jezus 
leeft. De vrouwen hebben het aan Jezus’ leerlingen verteld. Vandaag horen we hoe Jezus zijn leerlingen 
eropuit stuurt. Iedereen moet het goede nieuws over Jezus en Gods nieuwe wereld horen! Wij hebben 
er de laatste weken veel over gehoord. Wilt u ons helpen om het ook door te vertellen? Amen 

Verhaal

1. Bekijk de plaat (in bijlage) en vraag de kinderen om goed te kijken en te vertellen wat ze zien.

2. Lees het verhaal:

Petrus en zijn vrienden klimmen de berg op. De berg waar ze met Jezus hebben afgesproken. 
Petrus denkt aan alles wat er gebeurd is, de afgelopen tijd. Aan hoe Jezus gevangen werd ge-
nomen. Aan hoe Jezus aan het kruis hing en stierf. En aan hoe hij begraven werd. Maar Petrus 
denkt vooral aan dat ongelofelijke, geweldige bericht van Maria en haar vriendin, een paar da-
gen na Jezus’ begrafenis: ‘Jezus leeft! Hij is opgestaan uit het graf! We hebben hem ontmoet!’
‘We hadden het kunnen weten,’ mompelt Petrus. ‘Jezus heeft het zo vaak tegen ons gezegd, dat 
het zo zou gebeuren. Maar we konden het niet geloven!’
‘Jezus heeft zelfs met ons afgesproken waar we elkaar weer zouden ontmoeten, toch? Hij wist 
precies wat er zou gebeuren.’ Zegt Johannes.
‘We hadden hier meteen naar toe moeten gaan nadat hij was begraven,’ zegt Petrus. ‘In plaats 
van in Jeruzalem te blijven en te huilen, alsof we Jezus nooit meer zouden zien. Alsof alles voor-
bij was.’ Hij schudt zijn hoofd. ‘Het was helemaal niet voorbij! Het was juist het nieuwe begin.’
‘Dag vrienden,’ zegt een stem. Petrus kijkt omhoog. Daar staat Jezus.
Petrus valt op zijn knieën. ‘Heer,’ zegt hij, en hij buigt zijn hoofd naar de grond. Johannes en de 
anderen knielen ook. Jezus komt naar hen toe.
‘Vrienden,’ zegt hij. ‘Ik heb jullie zoveel verteld over Gods nieuwe wereld. Gods wereld die snel 
zal komen. De wereld waarin alles goed zal zijn. God heeft mij koning gemaakt over die nieuwe 
wereld. Ik heb er alle macht. En ik heb een belangrijke opdracht voor jullie. Ik wil dat jullie aan 
alle mensen over mij vertellen. Vertel ze wie ik ben, vertel ze wat ik jullie geleerd heb, wat ik 
gedaan heb. Niet alleen aan de mensen in Israël. Ik wil dat jullie aan de mensen van alle volken 
over mij vertellen. Doop de mensen die in mij geloven, zodat ze een nieuw leven kunnen gaan 
beginnen. Doop ze in de naam van de Vader, van de Zoon en van de heilige Geest.’
‘U gaat toch wel met ons mee?’ zegt Petrus. ‘Want dat kunnen we echt niet zelf.’
‘Ik moet terug naar mijn Vader,’ zegt Jezus. ‘Maar ik laat jullie niet alleen. Ik blijf bij jullie, ook 
al zie je me niet. Ik zal er zijn, bij al die mensen die in mij gaan geloven. Ik zal jullie helpen. 
Elke dag. Totdat Gods nieuwe wereld komt.’
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Vragen 

1. Waar moeten Petrus en Johannes in het verhaal aan terugdenken?
2. Waar zijn Jezus en zijn leerlingen?
3. Welke opdrachten krijgen de leerlingen van Jezus?
4. Zei Jezus dat hij met de leerlingen mee zou gaan?

Zangmoment

• Wees niet bang: https://tinyurl.com/shrce9j
• Who is the King of the jungle? https://tinyurl.com/zfxawjv 
• Vertel het aan de mensen: https://tinyurl.com/sygbmoo

Gebedsmoment

Een paar weken geleden hebben we gebeden voor vrienden/familie die Jezus nog niet kennen. Herin-
ner je nog voor welke mensen we gebeden hebben? Neem tijd om opnieuw voor deze mensen te bid-
den. 

Knutselwerkje

1. De wereld in:
Wat je nodig hebt: het werkblad met de leerling (in bijlage); het werkblad met de voorwerpen 
(in bijlage); kleurpotloden; scharen of prikpennen
Aan de slag: De kinderen knippen of prikken de voorwerpen uit het werkblad. Ze plakken deze 
in de rugtas van de leerling. De kinderen kleuren de tekening.

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

Tip: maak een fi lmpje 
en stuur het naar de

WhatsApp groep van de
kleine zondagsschool! :) 
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4. Grote zondagschool
Samengesteld door: Geertrui Hostens

Hallo jongens en meisjes ,

Ik hoop dat jullie al echt hebben genoten van de vakanti e! Alles gebeurt nu anders, geen vriendjes op bezoek, niet naar de 
speeltuin of het zwembad enz… Toch hoop ik dat jullie nu andere leuke dingen hebben ontdekt. Misschien vind je het leuk om 
samen met mama in de keuken te werken, iets lekkers te maken. Of misschien heb je groene vingers en help je in de tuin om 
bloemetjes te planten. Of je ontdekt opnieuw hoe leuk het is samen met broer of zus te spelen. Daarbij kunnen we zo genieten 
van buiten spelen, het is zo lekker weer!   
Ik hoop dat jullie naast al die fi jne dingen ook ti jd kunnen maken om te bidden, om iets te leren over de Heer Jezus!
Voorbije zondag hebben jullie geleerd en nagedacht over Pasen!
Misschien met papa of mama opnieuw het ganse verhaal gelezen maar ik wil met jullie eens nadenken wat betekent Pasen nu 
voor mij vandaag.  Hierover kunnen we heel veel zeggen maar ééntje wil ik nu onder de aandacht brengen. Je wordt van binnen 
nieuw.

Bijbelgedeelte 2 Kor 5 17-19: (Het Boek)
Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw .U bent als het ware  opnieuw door God geschapen. Er is een heel 
nieuw leven begonnen.

We oefenen vandaag om dit gedeelte zelf  op te zoeken, weet je nog?
• De bijbel bestaat uit 2 grote delen,  welke?  → Het oude Testament of het nieuwe
• Wie schreef deze brief?  → Paulus
• Aan wie schreef Paulus deze brief? → Aan de Korin� ers
• In welke stad wonen die mensen en waar ligt dit? → Korinte was in die � jd een grote stad in Griekenland
• Waardoor was deze stad zo bekend? → De stad was bekend om haar drukke handel  en rijke cultuur, er waren daar veel 

godsdiensten maar daar gebeurden veel slechte dingen.

Overdenking: 
Bewerking overdenking Max Lucado
Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? Zie je je missers? De jongen die tegen zijn moeder gelogen hee�  over dat kapo� e beeldje?
Het meisje dat het niet opnam voor haar vriendin toen ze gepest werd?
Als jij in de spiegel kijkt, zie je dan iemand die zijn belo� en niet is nagekomen?
Een waardeloze vriend of vriendin?
Iemand die er voor de zoveelste keer een puinhoop hee�  van gemaakt? 
Als dat zo is, wil ik je vragen om nog een keer te kijken. Maar kijk deze keer met ogen van geloof .
Als je zegt aan de Heer Jezus:  ik wil in U geloven, Ik wil naar U luisteren, ik wil dat je in mijn hartje komt wonen dan ben je een 
kind van  God. 
Dan krijg je een nieuw hartje, zoals beschreven staat in het bovenstaand bijbelgedeelte je wordt van binnen helemaal nieuw.
Zo kijkt God  nu naar jou! Hij ziet Zijn geliefde kind! Jouw ogen zien jouw fouten, Hij ziet jouw doorheen de Heer Jezus die de 
straf hee�  gedragen voor alle stoute dingen die jij hebt gedaan en nog zult doen. 
Jouw ogen zien je zonden en je schuld. Maar Gods ogen zien iemand die schoongewassen is door het off er van Jezus.

Denk er eens over na:
• Heb jij een verkeerde gewoonte waar je maar niet mee kunt stoppen?
• Een zonde die je steeds opnieuw doet?
• Ben je snel boos?
• Lieg je vaak? Klaag je vaak? 

Ik heb heel goed nieuws voor jullie vanuit Gods Woord!

Bijbelgedeelte: Efeziers 6 v 10
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Ten slo� e nog dit:
Word sterk door één met de Here te zijn en Zijn grote kracht in u te laten werken.
Zijn grote kracht in ons is de kracht met een moeilijk woord gezegd ‘ opstandingskracht’. Dit wil zeggen de kracht waarmee de 
Heer Jezus uit de dood is opgestaan is nu ook in ons!
Nu Jezus in ons hartje woont is Zijn kracht aanwezig om nee te zeggen tegen de stoute dingen. Nee, ik wil niet  pesten, ik wil 
gehoorzamen, ik wil niet liegen enz.
Gaat dit zo gemakkelijk? Neen, net zoals ons lichaam groeit in lengte  groeien wij met ons hart om steeds de juiste keuzes te 
maken! Ik geef een voorbeeld 
‘ Meestal klaag ik om mijn werkjes thuis te doen, afwasmachine leeghalen, tafel afruimen, vegen, mijn kamer opruimen. Ik heb 
over deze les nagedacht en ik besluit om niet meer of minder te klagen. Ik zeg dit aan de Heer Jezus en vraag Hem dat ik de 
kracht mag voelen van Hem.
De dag begint en mijn eerste taakje komt eraan ‘ tafel afruimen’. In mijn hartje voel ik het geklaag naar boven komen, ik denk wat 
ik aan de Heer Jezus heb gezegd. 
En echt je zult merken na een � jdje wanneer je dit telkens doet dat je daarin zal groeien. Als je dit ervaart kan je daar heel blij 
van worden maar ook echt dankbaar dat Jezus dit hee�  mogelijk gemaakt. Zo maakt de Here God iets moois van jou tot Zijn eer!

Gebed
Dank je wel Heer Jezus dat U aan het kruis bent gestorven voor de stoute dingen die ik heb gedaan, dat ik echt een kind van U 
mag worden. Ik dank U Heer Jezus dat de kracht waarmee U bent opgestaan ook in mij woont. Help mij Heer om te groeien, 
om steeds de juiste keuzes te maken. Ik dank U dat je van mij leven iets moois wil maken. Ik dank dat ik zo kostbaar ben voor U. 
Amen

Liederen 
• h� ps://www.youtube.com/watch?v=FqE_G7YA5gk
• h� ps://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk
• h� ps://www.youtube.com/watch?v=xPmgOrUuBzY

Knutselwerkje
Ik heb een a� eelding van een kruik bijgevoegd, (zie bijlage) je kan dit afprinten en een mooie versierde kruik van maken.
Deze kruik mag ons doen herinneren dat de Heer Jezus ons tot iets moois kan  maken waarmee Hij blij en groot gemaakt wordt!

Succes!



• 11 •

Samengesteld door: Nick Vermeirsch

5. Tieners

We zijn bij de tweede week van de Paasvakantie aangekomen, en de eerste week na 
Pasen. Hopelijk gaat alles nog goed met jullie en hebben jullie kunnen stilstaan bij 
het wonder van Pasen. Indien niet, blik gerust nog eens terug naar een van de vorige 
tienerrubrieken in de magazines! 
Het thema van deze week is toepasselijk op de relatief kalme tijd waar we ons nu 
in bevinden. Het is een tijd waar we de mogelijkheid hebben om extra stil te staan 
bij onszelf, bij het leven, bij God. Eveneens sluit dit onderwerp ook al aan bij een 
volgende bijzondere gebeurtenis die we binnenkort herdenken… Het thema is dan 
ook: ssst… God praat tegen je. 

1) Inleiding

Communicatie met elkaar
Denk na over de volgende vraagjes:
• Mis jij momenteel de communicatie met andere mensen? 

Waarom wel of niet?
• Wat vind jij de leukste vorm van communicatie met 

anderen? Waarom is dat?

Communicatie met God
• God is onzichtbaar. Hij woont in ‘de hemel’, een andere 

realiteit dus. Maar toch hebben we iets met hem te maken 
en krijgen we soms signalen van hem door. Hoe geeft God 
tekens? Hoe geeft God door wie hij is en welke richting 
het op moet gaan? Hoe praat God?

2) Opdrachtje: Hoe God praat

Neem een blad papier. Schrijf daar op welke soorten signalen van God er allemaal zijn. Op welke 
manieren praat God en geeft hij iets door van zichzelf? Zorg dat je op minstens 10 punten komt. Er 
zijn er veel meer, maar 10 moet zeker lukken!

3) Videofragment

Bekijk de video “Sttt… God praat met je” via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=QVER1vPOYUs

4) Enkele vraagjes om over na te denken 

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

Wat spreekt jou het 
meest aan in dit 

fi lmpje?

Bid jij vaak? 
Zo ja, hoe? Over welke onderwerpen zou je 

graag willen dat God tegen jou 
spreekt?
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5) Enkele Bijbelteksten 

De presentatrice stelt zich in dit fi lmpje de vraag hoe God met mensen communiceert – hoe God met 
jou communiceert. Ze komt tot de conclusie dat Jezus Gods grootste signaal was en dat deze Jezus nu 
nog steeds via zijn Geest berichten aan ons doorgeeft.
We lezen enkele Bijbelteksten die hierover gaan.

1) Johannes 1: God en Jezus

Denk na over de volgende vraagjes:
1. Hier staat dat Jezus een ‘uitspraak’ van God is. Die bleef eerst bij God zelf, maar bereikte 

uiteindelijk onze aarde. Jezus is Gods grootste signaal, duidelijkste uitspraak, zijn Woord. Kun je 
een paar dingen noemen waarin Jezus lijkt op God? 

2. Is het niet teleurstellend weinig als God ‘alleen maar’ via Jezus communiceert met ons? Heb je 
meer nodig?

2) Johannes 7: Jezus en de Heilige Geest
Het volgend fragment vindt plaats op het Loofhuttenfeest, een Joods feest waarop herdacht wordt hoe 
de Joden in Esthers tijd werden gered. Er was dan ook altijd een bijzondere optocht waarin kruiken vol 
water werden gedragen. Water betekende in Israël leven of dood: het is er erg droog en fris, gezond 
water vind je er niet veel. Stromend water werd daarom ook wel ‘levend water’ genoemd. Het bruiste, 
kolkte, bewoog, zag er bijna levend uit en het gaf ook leven. En dan gebeurt dit:

Jezus citeert hier uit zijn hoofd Jesaja 55:1. Daar staat dat er een tijd zal komen dat iedereen gratis 
te eten en te drinken zal krijgen. Hij past dat toe op de heilige Geest. Dat ‘hij was nog niet tot Gods 
majesteit verheven’ slaat op Jezus’ Hemelvaart. Pas als Jezus ‘weg’ is naar de hemel is er hier plek 
voor zijn Geest. Die manifesteert zich met Pinksteren.

3. Hoe typeert Jezus hier wat de Heilige Geest doet?
4. Herken je dat? Merk je inderdaad dat God bezig is met gelovige mensen?

Johannes 1:1-2,14

In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf. In het begin 
was het Woord bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat 
doordat het Woord het hee�  gemaakt. In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor 
de mensen. Het Licht schijnt in het donker en het donker hee�  het niet uitgedoofd. 

Het Woord werd een mens en Hij hee�  bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en 
mach� g Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol 
van waarheid

Johannes 7:37-39

“Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus 
in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst hee�  bij mij komen en 
drinken!’ ‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart 
van wie in mij geloo� ,’ zo zegt de Schri� .’ Hiermee doelde hij 
op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de 
Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods 
majesteit verheven.
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3) Ezechiël: een nieuwe Geest
Wat hierboven staat, wordt al mooi voorspeld in het Oude Testament:

5. Wat doet de Heilige Geest volgens Ezechiël? Herken je dat?
6. De presentatrice noemt drukte en herrie een belemmering om naar God te luisteren. Stilte en rust 

zijn dan een oplossing om ‘af te stemmen’ op hem. Kun je andere ‘stoorzenders’ of ‘ruis’ noemen in 
de communicatie met God? En hoe maak je de lijnen open?

7. Hoe communiceert God met jou persoonlijk?

6) Gebedspunten

• Bid om de Heilige Geest uit te nodigen om je hart en gedachten te vullen. 
• Bid om leiding van de Heilige Geest.
• Bid dat Gods bedoelingen met jou / met de wereld aan jou mogen doorgegeven worden.

Lees na deze gebedstijd nog onderstaande tekst uit Lucas:

Ezechiël 36:26-27:

“Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam 
halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat 
jullie volgens mijn we� en leven en mijn regels in acht nemen.”

Lucas 11:9-13.

“Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal 
voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt en wie zoekt vindt, en voor wie klopt, zal 
worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van 
een vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jul-
lie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet 
de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.”
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6. Prediking
Door: Yvan Thomas

Bidden in kracht en volharding

Illustratie:
37 jaren terug mocht ik mijn eerste startstudie geven. Inspring en in een reeks die Richard aan 
het geven was in Gent Brugge. Dat was als beginner niet zo’n dankbare taak als je Richard moest 
depanneren. Het was dan nog de studie over de Heilige Geest.
Richard had nog gezegd: “Yvan, zorgt dat het met enthousiasme gebeurt.” 
Die avond heb ik nog nooit zo veel rondgesprongen in mijn leven, en mijn stem verheft en gezwaaid 
met mijn armen. Ik dacht nog: “Als dat geen enthousiasme is.”
Toen ik later vroeg aan Richard hoe de mensen het vonden, zei hij: ‘Het was heel goed voor de eerste 
keer, alleen: “Yvan, je moet een beetje meer met enthousiasme spreken!”
Ondertussen heb ik geleerd dat ik niet het temperament heb van Richard en dat ik door God gebruikt 
wordt zoals ik ben. Zo is het soms ook een beetje met mensen die anders bidden dan ze praten, en dat 
is echt niet nodig.

1. Bid ik wel krachtig genoegW
Ik heb zelf heel vaak de term in de mond 
genomen: ‘We moeten meer in kracht 
bidden’. Daarmee bedoelde ik dan dat we met 
enthousiasme, met stemverheffi  ng moeten 
bidden.

Ik zag soms op naar mensen die zo konden 
bidden, en dan nog soms minuten aan een stuk. 
Een tijdje heb ik zelfs geprobeerd om dit na te 
bootsen, maar het is mij nooit gelukt. Weet je 
waarom?

Inleiding:
Als er bij mij bv. gebedsverhoring uitblijft, dan 
stel ik me wel eens de vraag:
“Wat schort er aan mijn gebed?” Bid ik wel 
krachtig genoeg? Bid ik wel genoeg?

In het Lucasevangelie staat hierover een prachtige 
gelijkenis, die over dit onderwerp duidelijkheid 
schept.

Ik mag bidden zoals ik ben. Ik ben iemand die 
niet veel enthousiasme gebruikt in mijn manier 
van doen, dus ik mag tot mijn Hemelse Vader 
komen zoals ik ben. Het is onnodig om te pleiten 
in je gebed. Christus en de Heilige Geest doen dit.

Toen ik mij verdiepte in dit onderwerp, moest ik 
vaststellen dat zelfs ‘bidden in kracht’ niet in de 
bijbel voorkomt. 

Wat ik wel gevonden heb, is het volgende:

https://www.depottenbakker.be/Prediken/bidden-in-kracht-en-volharding/

Te bekijken / beluisteren via:

Lezen Lucas 18:1-8

lees Romeinen 8:26-34:
26 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te 
hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen 
naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons 
met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, 
die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des 
Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God 
voor heiligen pleit.-----hoe je moet bidden 
komt zelfs niet aan bod.

Hier staat dat we niet eens weten hoe we 
moeten bidden zoals het hoort.
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Dus mensen: bid zoals je zelf bestaat.
Deze vrouw gebruikte ook niet bepaald intonatie in haar stem. Ze zei droogweg: ‘ Verschaf mij recht 
tegenover mijn tegenpartij.’  Kan het nog droger?
Wat je vraagt is veel belangrijker dan hoe je het doet? Er is wel sprake van roepen, maar hier drukt 
dit echt de ‘volharding’ uit (die dag en nacht roepen) – gaat niet in eerste plaats over stemintonatie 
– getuigt van diepe verwachting, het wachten op een antwoord.

2. Bid ik wel genoeg?

Hoelang moet je voor iets bidden?

Deze gelijkenis is heel duidelijk: TOTDAT GOD ANTWOORD GEEFT. Dat is wat er trouwens bedoeld 
wordt met ‘Bidden in geloof’. Volharden in gebed = bidden in geloof.

Als ik je zou vragen na een bidstonde waarvoor je allemaal gebeden hebt, zelfs al was het met veel 
enthousiasme en met veel woorden, maar je weet het niet meer. Wat moet ik dan vaststellen? Dat je 
niet gebeden hebt in geloof, want hoe kun je nu wachten op een antwoord als je niet eens meer weet 
waarvoor je gebeden hebt.- voorbeeld Nehemia 1:1-11 = één gebed en heel concreet. – verhoring in 
Neh.2:6-8

Dat is geloof. Ernaar vragen 
maar ook verwachten…

Toen ik dat voor de eerste keer 
hoorde, heb ik iets veranderd 
in mijn gebedsleven. Ik ben 
een lijst gaan aanleggen zoals 
mijn kinderen, toen ze nog klein 
waren, rond de periode van de 
sint in speelgoedcatalogussen 
kruisjes zetten bij de dingen die 
ze wensten. Dat is één van de 
redenen waarom we al vlug verteld 
hebben wie de sint in werkelijkheid 
was. Maar onze kinderen hadden in 
ieder geval een hoge verwachting. 
Ze wilden datgene waar ze een 
kruisje bij plaatsten.

LEER VREUGDE BELEVEN AAN 
GEBED.

Bid ik wel genoeg’ ‘Hoeveel keer 
moet ik hetzelfde bidden?’  Volhar-
den in gebed wil niet zeggen dat 
je iets 100 keer moet uitspreken, 
maar wel dat je een antwoord 
verwacht.
Je moet een beetje ‘meer bidden’ 
staat niet in de bijbel: je moet wel 
zo bidden dat je uitziet naar een 
antwoord, bidden in geloof.

Bidden is te vergelijken met een klein 
jongetje dat op de bel duwde van 

de voordeur en ondertussen door de 
brievenbus in de deur keek om te zien of 

zijn vader of moeder er al aankomt.
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3. Wanneer kun je nu spreken van een antwoord?

Sommige mensen zeggen: ‘God antwoordt altijd op gebed’. Ik geef ze groot gelijk: ‘God antwoordt 
altijd op gebed’. 

Maar er zijn alvast twee opmerkingen:

1. Het antwoord is niet altijd wat wij willen
Toen we nog op kot zaten in Kortrijk hebben we 
een jaar meegewerkt met Operatie Mobilisatie 
dat zo’n 40 jaar geleden vooral werkte onder 
studenten (wat Ichtus dan heeft overgenomen). 
Toen we gingen trouwen zochten we een huis in 
de omgeving van Kortrijk maar zeker niet in de 
stad maar eerder in een landelijke randgemeente. 
Dat was ons gebed. Maar OM zou bidden dat 
we daar geen huis vonden, maar wel één in 
het centrum van Kortrijk dat groot genoeg was 
om een team te herbergen. We lachten er een 
beetje mee. Bidden jullie maar. Ons gebed was 
een huis in de rand van Kortrijk. Maar naarmate 
onze trouwdatum naderde, begonnen we ons 
toch wat zorgen te maken want er was geen 
enkel huis in de randgemeenten te vinden. Dus 
uiteindelijk moesten we wel in Kortrijk zelf gaan 
zoeken en meteen vonden we een groot herenhuis 
voor 125 euro per maand, zo groot dat we een 
team konden opvangen. Dus niet bepaald onze 
gebedsverhoring, maar anderzijds toch een heel 
gezegende tijd. Het werd ook spoedig duidelijk dat 
we eigenlijk stadsmensen waren. Het is niet altijd 
duidelijk waarom gebeden niet verhoord werden. 
Zo stierf ons 5° kleinkind in de moeder en werd 
dus dood geboren. Ondanks dat heel wat mensen 
gebeden hebben dat het levend zou geboren 
worden, is dit gebed niet verhoord geweest. 
Waarom weten we niet en zelfs de dokters niet 
want het kindje woog 3 kg, er was niets van 
gebrek vast te stellen, … Maar ik ben zeker dat 
God dit gebed met een bepaald doel niet heeft 
verhoord, maar nogmaals: dat weet ik nu niet. En 
dat is niet altijd eenvoudig…

4. Tot slot…4. Tot slot…

Zal de Zoon des mensen geloof vinden als Hij komt?Zal de Zoon des mensen geloof vinden als Hij komt?

Bidden jullie gericht? Verwachten jullie antwoord?
Zie je uit naar gebedsverhoring?

2. Het tijdstip is soms heel anders dan wij 
denken
In deze gelijkenis staat er: “spoedig”. (vers 8)

In de HSV staat in vers 7  Zal God dan geen recht 
doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag 
tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat 
wachten? – zie ook Openbaring 6:10

Wij bedoelen dan: ‘Direct’ Maar zo werkt God niet 
altijd. Openbaring 22:6-7: is ondertussen al 
bijna 2000 jaar geleden geschreven. – God heeft 
een eeuwigheidsdimensie en wij moeten daar 
nog leren in leven: een dag is als duizend jaar 
en duizend jaar is als één dag. Voor ons niet te 
begrijpen.

Illustratie: een vrouw bad voor 3 familieleden 
(heel concreet) dat ze zouden christen worden.
1° persoon: werd na 5 jaar christen
2° persoon: werd christen op haar begrafenis
3° persoon: werd christen nadat ze al 20 jaar 
gestorven was

Heeft ze een antwoord gekregen op haar gebed? 
Ja, maar niet tijdens haar leven op aarde. God is 
eeuwig en wat is tijd voor Hem? Laat ons meer 
vanuit dit besef bidden.
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7. Extraatjes

Bedankt voor alle bijdragen. Blijf zeker foto’s insturen voor de volgende edities.

InstaWall - Zo zag onze week er uit:

Stephan & Ingrid als postbode

Raamschildering - Holly en de kinderen

Nancy & kinderen
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De online zoom 
dienst was 
geweldig! 

Bedankt aan 
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Een boodschap van een broer:

Een vraag om over na te denken � jdens deze 
coronacrisis: is ons hart vervuld van droe� eid of 
klopt ons hart van vreugde en blijdschap? 
Dit is wat Nehemia het volk Israël beval om te doen 
toen ze treurden. Want ze waren tekort geschoten 
in het dienen van God. Namelijk: de blijdschap des 
Heren, dit is uw sterkte, dat is uw toevlucht (Neh. 
8:6-13).

En nu de wereld in � jden van corona - Er wordt 
aangeraden in je kot te blijven - We mogen elkaar 
de hand niet geven. Elkaar kussen en knuff elen is 
verboden. Uithuilen bij een begrafenis op elkander 
schouder is een misdaad. Dat is dan een boete van 
250 euro.

Voor ons dit jaar niet op reis. Gezondheid komt op 
de eerste plaats. Het wordt dus een citytrip in onze 
tuin. Het land ligt plat en elke ochtend worden we 
wakker in een wereld die weer wat benauwder is 
geworden. Gelukkig kunnen we als christenen met 
al die zorgen naderen tot God. Hij zal ons troosten 
en ons doorheen deze crisis dragen. Zo zullen we de 
blijdschap in de Here niet verliezen.

De keuze is aan ons: treuren of blijdschap omdat we 
de Here kennen. Er zijn vandaag veel mensen die 
zich ongelukkig voelen. Er zijn er die zich gelukkig 
voordoen en toch ongelukkig zijn. En God wil dat 
wij al� jd in alle situa� es zo blij zijn als Hij is. Het 
verlangen van ieder mens is toch om in dit leven 
gelukkig te zijn. Maar, we moeten dit ook toegeven, 
sommige dagen zijn een ramp. Alles slaat tegen, 
zoals wanneer je ergens naartoe moet en de auto 
start niet of de verwarming doet het niet…

Het is gemakkelijk om gelukkig te zijn wanneer 
alles naar wens verloopt. En zijn we alleen gelukkig 
als alles naar wens verloopt? Als dit het geval is 
dan zullen we het grootste deel van ons leven 
ongelukkig zijn.

Maar hoe kunnen ze gelukkig zijn in een nega� eve 
wereld? Het antwoord vinden ze in Galaten 5:22: 
“Maar de vrucht van de Geest is blijdschap…”en ook 
in Filippenzen 4:14: “wees blij in de Here. Verheug u 
in Hem.”
Blijdschap maakt het leven aangenaam omdat wij 
als christenen hoop hebbebn omdat God een doel 
hee�  met ons leven en omdat Hij iedere dag bij 
ons is. Ja, als christenen kunnen ze blij zijn in welke 
omstandigheden we ons ook bevinden en wat we 
ook meemaken. We moeten er niet alleen door. God 
is met ons.

Dus vergeet niet wat de sterkte van God is: 
blijdschap. Die blijdschap moet niet een opwekking 
van één moment zijn, het moet een levenswijze zijn. 
Psalm 118:24 zegt “Dit is de dag die de Here 
gemaakt hee� , laten we juichen en ons daarover 
verheugen.” Dit is een bevel. Elke dag blij zijn en niet 
treuren. De hele openbaring over de blijdschap van 
God en de vrucht daarvan in ons leven begint met 
het ontvangen van Jezus als onze Redder, Verlosser 
en Heer van ons leven. En zonder blijdschap God 
dienen is onmogelijk.

Dus, blijdschap hoort thuis in ons dagelijks leven! 
In Johannes 15:15 lezen we: “Dit heb Ik tot u 
gesproken opdat mijn blijdschap in u zij en uw 
blijdschap vervuld worde”. 

En dit is wat God wil dat we elke dag blijdschap 
hebben en dit is ook de reden voor het doorgeven 
van het evangelie: opdat mensen van de treurigheid 
van een leven zonder God worden verlost en 
gebracht worden naar een leven vol van de 
blijdschap van en met God.

Groetjes, 
Ides.

p.s. Opwekking 371: Heer u gaf aan mij uw 
vreugdeolie → h� ps://www.youtube.com/
watch?v=r5O7ZCyVWE4
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Puzzelpagina - denksport:
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Recept: bloemkoolsouffl é

Ingrediënten

• bloemkool (kleintje of overschot)
• 1 sjalotje
• 50 gr boter
• 45 g bloem
• 3 dl melk
• 3 eieren
• 100 g geraspte Goudse kaas
• 1 el gehakte peterselie

Bereidingswijze:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Pel en snipper het sjalotje en verdeel de bloemkool in roosjes. 
Splits de eieren. Vet een souffl  éschaal(ovenschaal) in met wat vloeibare margarine.

2. Kook de bloemkoolroosjes beetgaar in ongeveer 10 minuten en pureer ze.
3. Fruit de sjalot 3 à 4 minuten in de boter. Strooi de bloem erbij en laat het een minuutje pruttelen. 

Schenk er al roerend de melk bij en roer het tot een gladde saus.
4. Roer één voor één de eidooiers door de saus. Meng de bloemkoolpuree er vervolgens door, voeg de 

kaas en peterselie toe en breng het mengsel op smaak met peper en zout
5. Klop in een vetvrije kom de eiwitten stijf. Spatel ze voorzichtig door de bloemkoolsaus en schenk 

dit mengsel in de ingevette souffl  éschaal. Plaats de schaal in het midden van de voorverwarmde 
oven en bak de souffl  é mooi hoog en goudbruin in ongeveer een half uur.

TIP

Lekker met varkensoesters, die voor het bakken aan beide zijden met Italiaanse kruiden zijn 
ingewreven.

Door: Christine Bauprez
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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? 
fi lmpje 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!

BE17 0012 2662 5321

Giften / collecte

Werkje kleine 
zondagschool

Werkje grote 
zondagschool

Bijlagen

Volgt later in de 
week
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WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

Werkblad (4-6 jaar)
De uitzending van de leerlingen
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