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De zon breekt door de wolken tijdens een wandeling. 
Foto gemaakt door: Tim Heiden

Maar wie hoopt op 
de Heer krijgt nieuwe 
kracht: hij slaat zijn 
vleugels uit als een 
adelaar, hij loopt maar 
wordt niet moet, hij 
rent, maar raakt niet 
uitgeput.
Jesaja 40:31
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Inhoud:

Oproep • bemoediging

Oproep • bidstond

We willen de mogelijkheid bieden 
om elkaar te bemoedigen door 
getuigenissen te delen. Heb 
jij een getuigenis van Gods 
trouw en goedheid die je wil 
delen met anderen binnen de 
kerkgemeenschap? Stuur een 
audio of video opname naar ons 
(mailadres op achterpagina) en 

wij zullen deze uploaden naar 
de kerkwebsite zodat anderen 
het kunnen bekijken. Deze 
getuigenissen zullen alleen 
toegankelijk zijn voor leden van de 
kerkgemeenschap.

Zoals in de vorige edities al 
vermeld is willen we graag 
via zoom een bidstond 
organiseren. Daar zijn al 
enkele reacties op gekomen. 
We hopen jullie hier in 
komende edities meer over te 
kunnen vertellen. Ben je ook 
geïnteresseerd om deel te 
nemen? Laat zeker iets weten 
(mailadres op achterpagina), 
dan kunnen we daar rekening 
mee houden. 

www.depottenbakker.be/go/zoom
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Oproep • bidstond

1. zoom-dienst
Ja je leest het goed! We organiseren opnieuw een zoom-dienst. Na de vele positieve 
reacties gaan we ervoor! Om je te helpen geven we hier nog een woordje uitleg over 
zoom alsook de inhoud van onze volgende zoom-denst:

Avondmaal dienst via Zoom
Op zondag 26 april om 10u zullen we 
opnieuw een dienst houden via Zoom (zie 
instructies hieronder). Deze keer zullen 
we samen avondmaal vieren dus is het 
belangrijk dat je een stukje brood en een 
beker met druivensap klaar staan hebt 
voor de online dienst begint.

Je kan deze hele week nog testen of 
zoom goed werkt op je computer. Neem 
daarvoor even contact op met Jerre 
Latruwe.

Klik op deze link:

www.depottenbakker.be/go/zoom

Zondag 26 april 2020 om 10:00

Password:
039062
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2. Aanbidding
Samengesteld door: Holly Delameillieure

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpxsriDF-ULmrBMuRKYuqQJk

https://open.spotify.com/playlist/0tE9Cmvh7miTkoESIQ6CJ9

God maakt vrij (Opw 720)

In de naam van de Vader,
In de naam van de Zoon,
In de naam van de Geest
Voor uw troon,

Zijn wij hier gekomen
En verhogen uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan.

Hoor ons lofl ied, Heer,
Onze dank weerklinkt,
Eng’len buigen neer,
Uw gemeente zingt

En U draagt ons hoog
Op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
In die hoop leven wij.

In de naam van de vader…

God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons lofl ied,…

God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

God maakt vrij, … 

Mijn Redder (Opw 680)

Iedereen zoekt naar liefde,
Trouw die nooit teleurstelt.
Geef Uw genade Heer.
Iedereen zoekt vergeving,
De goedheid van een Redder,
De hoop van de volken.

Refrein:
Mijn Redder bergen moeten wijken
Voor Zijn geweldige kracht,
Zijn geweldige kracht.
Als Redder, grote Overwinnaar
Stond Jezus op uit het graf,
Hij stond op uit het graf.

Neem mij zoals ik ben, Heer,
Met al mijn angst en falen.
Vul mijn hart opnieuw.
Ik geef mij aan U over
Met alles wat ik geloof, Heer,
Wil ik U volgen.

Refrein

Bridge:
Laat Uw licht aan heel de wereld zien,
Wij zingen tot de eer
Van de verrezen Heer.
Jezus, laat Uw licht
Aan heel de wereld zien,
Wij zingen tot de eer
Van de verrezen Heer.

Refrein (2x)

Bridge 

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Voor eeuwig (Opw 620)

Prijs God, de Heer die ons leven is;
Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Prijs Hem die goed en vergevend is;
Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Kom, prijs Zijn naam.

Zijn trouwe hand en Zijn arm vol kracht;
Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Het off er dat ons nieuw leven bracht;
Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Kom, prijs Zijn naam (2x)

Refrein 1:
Voor eeuwig is Zijn liefde.
Voor eeuwig in Zijn kracht.
Voor eeuwig is Hij bij ons.
Voor eeuwig, voor eeuwig
En eeuwig.

Van zonsopgang tot zonsondergang;
Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Hij is onze kracht ons leven lang;
Zijn liefde duurt voor eeuwig.

Kom, prijs Zijn naam (2x)

Refrein 1 (2x)

Zijn liefde duurt voor eeuwig...

Kom, prijs zijn naam! (2x)

Refrein 2: (2x)
Voor eeuwig is Uw liefde.
Voor eeuwig in Uw kracht.
Voor eeuwig bent U bij ons. 
Voor eeuwig, voor eeuwig
En eeuwig.

God keert alles om (Sela)

God keert alles om en brengt de hemel hier.
Onze koning maakt zich kwetsbaar als een kind.
God keert alles om en is in zwakheid sterk,
als Hij door een weg van lijden overwint.

Refrein:
Hoe verheven zijn wegen,
hoe omvangrijk zijn zegen.
Heel ons aardse bestaan,
wordt vernieuwd in zijn naam.
Waar God zelf op aarde komt,
daar keert God alles om.

God keert alles om en brengt ontheemden thuis.
Wie alleen is wordt door liefde vergezeld.
God keert alles om en geeft vermoeiden rust.
Wat gebroken is wordt in zijn naam hersteld.

Refrein (2x) 

God keert alles om en leidt ons naar het kruis,
waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt.
God keert alles om en laat door Jezus zien,
dat de hemel met zijn komst de aarde raakt.

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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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 

Bouw Uw Koninkrijk (Opw 769)

Kom, vestig uw gezag
Wees Koning in ons hart
Herstel uw beeld in ons
Onthul uw doel met ons
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw
Een laaiend vuur in onze ziel
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien
Wij zijn uw kerk
Heer, maak ons sterk in U

Wij dorsten naar uw rijk
En uw gerechtigheid
U schakelt ons nu in
En geeft ons leven zin
Gevangen harten worden vrij
Verslagen mensen troosten wij
Zelfs de blinden zien uw heerschappij
Wij zijn uw kerk
Hoor ons gebed en kom!

Refrein:
Bouw uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk 
Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot uw koninkrijk
Verschijnt

Uw ongetemde kracht
Verslaat de helse macht
Uw ongekende pracht
Vernieuwt en sterkt ons hart
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt
Leer ons te doen wat U ons vraagt
Vol van Jezus’ liefde en zijn kracht
Wij zijn uw kerk
Heer, doe uw werk door ons

Refrein (2x)

Enige die redt (Opw 773)

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

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

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

Refrein

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

Refrein (2x) 
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3. Weekuitdaging
Bedacht door: Ruth Sintobin

Gebed voor vrede

Neem de � jd om over het volgende na te denken:

Met wie ervaar jij onvrede? Met wie kan jij moeilijk overweg? Wie hee�  jou gekwetst waardoor je het moeilijk 
vindt liefde voor deze persoon te voelen? Wie is die persoon die gemakkelijk frustra� es bij je opwekt? Wie is zo het 
tegenovergestelde van wie jij bent dat jullie al� jd botsen wanneer jullie met elkaar moeten omgaan?
Leg je erop toe om deze week elke dag voor deze persoon te bidden. 

Weet je niet hoe je voor deze persoon kan bidden? Hier zijn een aantal mogelijke gebedspunten: 
- Bid voor de gezondheid van deze persoon.
- Bid voor vrede in het leven van deze persoon. 
- Bid voor vrede tussen jou en deze persoon.
- Bid voor de rela� es van deze persoon.
- Bid tegen eenzaamheid in deze bijzondere � jd.
- Bid dat deze persoon God mag leren kennen als dat nog niet zo is.

Lie� ebbende Vader, dank U voor het voorbeeld van Jezus die huilde, Vader 
vergee� ... aan het kruis. Help me om iemand te zijn die vrijelijk en gewillig 
vergeving bidt over hen die mijn vijanden zijn, en over hen - die om welke reden 
dan ook een hekel aan mij hebben of mij proberen te schaden.
Heer, ik dank U dat zelfs de mensen in ons leven die ons verachten en ons 
slechtgezind zijn een goddelijk doel hebben in Uw volmaakte plan - in die zin dat 
het ons terugdrij�  in Uw armen van liefde, zodat we hen in gebed tot Uw troon 
van genade kunnen verheff en - om hun vergeving en verlossing vragen en in ons 
elke opgekropte haat of bi� erheid loslaten - dat zo schadelijk is voor onze ziel en 
ons welzijn.
Vergeef mijn vijanden Heer en al diegenen die geprobeerd hebben mij te 
kwetsen of te schaden...Kijk in medelijden neer op al diegenen die ik ‘vijanden’ 
noem en geef mij de genade om hen de liefde van Christus te tonen in mijn 
handelingen en houdingen ten opzichte van hen. Houd mijn gedachten tegen 
om boos te worden of om wraak te nemen, maar laat in mijn hart de vrede 
los die alleen komt door al mijn zorgen op U te richten - met inbegrip van mijn 
vijanden.
Geef mij de genade, niet alleen om echt al mijn vijanden te vergeven, maar 
ook om hen te zegenen die mij vervolgen - want daarbij zie ik een zwakke 
weerspiegeling van Uw enorme genade naar mij toe - waarvoor ik U prijs en 
dank in de gezegende naam van Jezus,
Amen

Bid dit gebed van een onbekende auteur:

27Jezus zei tegen de mensen die naar hem luisterden: ‘Je moet 
van je vijanden houden. Wees goed voor de mensen die je 

haten. 28Spreek met respect over de mensen die je uitschel-
den. Bid voor de mensen die je slecht behandelen.

(Luc. 6:27-28)
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Samengesteld door: Holly Delameillieure

4. Kleine zondagschool

David wordt Koning
1 Samuel 16:1-13 
(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Introductie

Gesprekje
Toon de kinderen een aantal foto’s van verschillende mensen: verschillend in leeftijd, lengte, kleding 
enz. 
Vraag: als België een nieuwe koning of koningin zou moeten kiezen, wie zou jij voor kiezen? Waarom?

Gebed
 Goede God, U kijkt anders naar mensen dan wij soms kijken. Als wij iemand zien, letten we vaak op de 
buitenkant. Iemand is groot, of sterk, of knap, of heel handig. U let juist op de binnenkant. U kijkt naar 
het hart van mensen. U ziet of mensen vol liefde zijn. En of ze vertrouwen hebben. En hoop. Leer ons 
te kijken naar andere mensen zoals u naar ons kijkt. 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:

‘Samuel zucht diep. Hij is verdrietig om koning Saul. Samuel had zo gehoopt dat Saul een 
goede koning zou worden, maar nu heeft Saul alwéér niet naar God geluisterd. 
‘Samuel,’ zegt God, ‘stop met verdrietig zijn. Ga naar Isaï in Bethlehem. Eén van zijn kinderen 
wordt de nieuwe koning.’
‘Wat?’ zegt Samuel geschrokken, ‘maar dat kan ik niet doen. Saul is nog koning. Als hij hoort 
dat ik een nieuwe koning kies, dan wordt hij vreselijk boos.’
‘Wees niet bang.’ zegt God. ‘Off er een koe en nodig de familie van Isaï uit voor het eten. Ik zal 
je vertellen wie de nieuwe koning wordt en dan moet jij olie over zijn hoofd gieten.’
Samuel gaat naar Bethlehem. Isaï roept zijn zonen één voor één. Nieuwsgierig wacht Samuel 
af: wie van deze zonen zal de nieuwe koning worden? Als eerste komt Eliab, de oudste zoon. 
Wat is hij groot en sterk! Natuurlijk, denkt Samuel, God heeft Eliab uitgekozen! Hij ziet eruit als 
een echte koning. Maar dan hoort Samuel Gods stem.
‘Nee, Samuel. Je moet niet kijken naar hoe iemand eruitziet. Ik kijk naar hoe iemand van 
binnen is.’ De volgende zoon komt naar Samuel toe: Abinadab. Maar weer hoort Samuel Gods 
stem. ‘Nee, ik heb hem ook niet uitgekozen.’ De volgende zoon van Isaï heet Samma. Zou hij 
dan de nieuwe koning zijn? ‘Nee,’ hoort Samuel en bij de volgende zoon nog een keer: ‘Nee...’ 
Ook de zoon die daarnaast staat is niet de nieuwe koning. Nu is Samuel al aangekomen bij de 
allerlaatste zoon. Heeft God hém dan uitgekozen? Nee, alweer niet! Samuel snapt er niks van. 
Er zijn geen zonen van Isaï meer over. Wie wordt dan de nieuwe koning van Israël?
‘Heeft u misschien nog ergens een zoon?’ vraagt Samuel aan Isaï.
‘Tja,’ zegt Isaï, ‘ik heb nog wel een zoon, David. Maar dat is nog maar een jongen. Hij past op 
mijn schapen en geiten.’
‘Ga hem halen,’ zegt Samuel. Isaï laat David halen. Het is een knappe jongen met rood haar. 
Met grote ogen kijkt hij Samuel vragend aan. Dan hoort Samuel Gods stem, luid en duidelijk: 
‘Pak je kruikje met olie, Samuel. Hij is het.’
Samuel laat David op zijn knieën zitten en hij giet de olie over Davids hoofd. Op dat moment 
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komt God heel dicht bij David. Zijn geest komt in hem en Samuel weet: hier is iets heel 
bijzonders gebeurd. Later, als David groot is, wordt hij de nieuwe koning van Israël.’

Vragen 

1. Waarom stuurt God Samuel naar het gezin van Isaï?
2. Samuel denkt dat Eliab de nieuwe koning wordt. Weet jij waarom?
3. David is niet thuis. Waar is hij?
4. Wat zegt God tegen Samuel als David binnenkomt? 

Zangmoment

Ben je groot of ben je klein? https://tinyurl.com/ya7jvusw
Je mag er zijn: https://tinyurl.com/ya9zgv36
Dapper als David: https://tinyurl.com/rzhb9nl

Gebedsmoment

We hebben vandaag geleerd dat God kijkt naar hoe wij van binnen zijn. Hoe kunnen wij mooier worden 
vanbinnen? Ideetjes: meer behulpzaam zijn voor anderen; regelmatig Bijbelverhalen lezen; liefde 
tonen aan anderen; niet boos worden; speelgoed delen met broers en zussen enz.
Samen bidden dat God ons zal helpen om ‘mooier’ te worden vanbinnen.

Knutselwerkje

1. Herder en Koning:
Wat je nodig hebt: het werkblad (in bijlage) en kleurpotloden.
Aan de slag: De kinderen kiezen wat bij een herder hoort. Ze trekken een lijntje van het 
voorwerp of dier naar herder David. De kinderen kiezen wat bij een koning hoort. Ze trekken 
een lijntje van het voorwerp of dier naar koning David. De kinderen kleuren de plaatjes.

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

Tip: maak een fi lm
pje 

en stuur het naar de

WhatsApp groep van de

kleine zondagssch
ool! :) 
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5. Grote zondagschool
Samengesteld door: Nancy Depuydt

Uit Bijbelbasics aangepast door Nancy Depuydt

Intro

Op deze zondag staat Matteüs 28:16-20 centraal: Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit om over hem te 
vertellen, zodat iedereen zijn leerling kan worden. We richten ons op de leerlingen die na Pasen vanaf 
de berg in Galilea door Jezus de wereld in gestuurd worden. Jezus belooft hun dat hij altijd bij hen zal 
zijn, totdat de nieuwe wereld komt.

Memorisatietekst

Bijbelverhaal

Matteüs 28:16-20 
De leerlingen zien Jezus in Galilea. De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die 
Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. 
Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel 
en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie 
moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de 
mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, 
totdat de nieuwe wereld kom

Gesprek

o Als jij op de berg zou zijn geweest bij Jezus, zou je dan hebben geknield of zou je hebben 
getwijfeld, denk je? Of allebei?

o Sommige leerlingen twijfelen als ze met Jezus op de berg zijn. Waar twijfelen ze aan, denk je? 
Heb jij die twijfel soms ook wel? Wat kun je doen als je die twijfel hebt?

o Wat zegt Jezus tegen zijn leerlingen?
o Als Jezus tegen jou zou zeggen: ‘Leer de mensen om zich te houden aan wat ik jullie heb 

verteld,’ wat zou je dan tegen mensen zeggen?
o ‘Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt,’ zeg Jezus. Merk jij weleens dat Jezus er 

is? Hoe?

Lofprijs

• Wees niet bang, ik roep je bij je naam (Elly & Rikkert) https://youtu.be/Xvli55xiRDY
• Who is the king of the jungle? (Opwekking voor kinderen 9) https://youtu.be/03afPm3Srg0
• Vertel het aan de mensen (Elly & Rikkert) https://youtu.be/oT2GZ2xy_uI
• Trek de wereld in, vertel het goede nieuws (Herman Boon). https://youtu.be/RpIAaZ2YUFY
 

Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Leer de mensen om zich te 
houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: 

ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’ 
MATTEUS 28:20
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Doe-opdracht : Vertel het met een voorwerp

De leerlingen moeten alles vertellen wat ze van Jezus hebben geleerd. 
Lukt het jouw kinderen om met behulp van voorwerpen iets over Jezus te vertellen? 

Wat heb je nodig?
o een tas of rugzak
o verschillende voorwerpen zoals een bellenblaas, een pen, een telefoon, een bal, een mok, een 

autootje 

Aan de slag:
o Doe de voorwerpen in de tas.
o De kinderen pakken zonder te kijken een voorwerp uit de tas. 
o De kinderen bedenken hoe ze hun voorwerp kunnen gebruiken om iets over Jezus te vertellen. 

              Lukt het niet, dan helpen jullie elkaar om iets te bedenken.

Proefje:De wereld in 

Wat heb je nodig?
o een ballon
o een rietje
o plakband 
o drie meter glad touw 
o een wasknijper 
o twee stoelen 

Aan de slag:
o Knip het buigzame deel van het rietje af. Dit heb je niet nodig.
o Steek het touw door het rietje. 
o Span het touw met het rietje tussen twee stoelen en bind het vast. Let erop dat het touw strak 

staat. De stoelen stellen Gods nieuwe wereld en onze wereld voor. 
o Blaas de ballon op. De opgeblazen ballon staat voor de leerlingen die veel van Jezus hebben 

geleerd over de nieuwe wereld. 
o Knoop de ballon niet dicht, maar doe een wasknijper op het tuitje. Zorg ervoor dat er geen lucht 

uit de opgeblazen ballon ontsnapt. 
o Teken een gezichtje op de ballon. 
o Met een stukje plakband plak je de ballon vast aan het rietje. 
o Zeg de kinderen dat Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurt om aan de mensen te vertellen wat 

Jezus hun geleerd heeft. Het touwtje laat zien dat Jezus bij hen is. 
o Verwijder de wasknijper. De ballon, de leerlingen van Jezus, gaan de wereld in en geven het 

nieuws van Gods nieuwe wereld door.
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Samengesteld door: Jaël Hostens

6. Tieners

Geloof in je eigen talent!

Als je een gewone roos in de woestijn neerzet, is die niet 
bepaald op z’n plek. Maar een woestijnroos… die voelt 
zich er helemaal thuis! Zo werkt het ook met mensen. 
De een wordt doodongelukkig bij een kantoorbaan, de 
ander bloeit daar juist op. Waar ben jij op je plek? Waar 
kom jij tot je recht? En wanneer niet?

Videofragment: Kodi Lee is een 22-jarige blinde autistische man maar heeft een 
bijzonder talent namelijk zingen:  https://www.youtube.com/watch?v=DAPkOxRnh4c 

The Voice, Britain ’s Got talent, American ’s Got Talent, X-factor…Allemaal shows waar men op zoek 
is naar talent! Zoveel mensen die goed kunnen zingen, dansen, goochelden, enzovoort. Het lijkt mij 
heerlijk om zó goed te zijn. Misschien zou ik er zelfs wel gelukkiger van worden. Al die deelnemers van 
talentenshows leken in ieder geval te denken van wel. En niet alleen de mensen die we op tv zagen, 
maar ook de tienduizend die de audities niet doorkwamen. Die hadden wel talenten, maar niet echt 
hiervoor… En dat is ontzettend vermoeiend, want hoe hard je ook werkt, hoeveel energie je er ook 
insteekt – je zult je droom nooit bereiken. Om ergens succesvol in te zijn, moet je op je plek zijn.

Jouw ware talenten

Focus op jouw ware talenten. Wat echt bij jou past. Niet wat anderen of jij zelf zouden wíllen dat jouw 
talenten zijn. Maar de talenten die je van God gekregen hebt. Als je daarin investeert en die op de 
goede plek inzet, dan ga je groeien.

Veel mensen die de voorrondes van de talentenshows niet doorkwamen, die moesten, noem eens wat, 
leraar worden, of kapper, wat dan ook. Maar wie daar wel op z’n plek was, werd steeds beter door al 
dat gepolijst van de coaches. Ze kwamen in een omgeving waar ze hun talenten konden tonen en echt 
goed konden gaan gebruiken.

Het verhaal van Mozes

Mozes was zijn hele leven op zoek naar zijn talent. Tot God 
vanuit een brandende braamstruik tegen hem zei: ‘Ga je volk 
leiden!’ Mozes stribbelde tegen: ‘Ik kan dat niet, God, ik ben 
een ongelofelijke kluns als ik moet spreken voor een groep.’ 
Hij liet zich belemmeren door zijn eigen ideaalbeeld van een 
leider. Een leider was voor hem een echte prater, maar God 
dacht daar anders over. Dat spreken kon iemand anders wel 
doen, maar het leiden, dat was aan Mozes.
En weet je, die leider, die zat al lang in hem. Hij groeide 
niet voor niets op als adoptiekind van een farao. Zijn hele 
jeugd zag hij hoe het moest, het was één grote leerschool. 
Je kindertijd vertelt veel over waar je op je plek bent.  Mozes 
moest uit zijn veilige wereld stappen, een nieuwe omgeving 
in. Pas daar, bij zijn volk, kwam hij op de positie van leider. En 
werd hij met vallen en opstaan wie hij was. Een leider die zijn volk uit Egypte door de woestijn naar 
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het beloofde land bracht. Toen pas was hij op z’n plek! Je talenten wijzen naar de plek die God voor 
je heeft bedacht. Maar om te ontdekken waar dat precies is, moet je met die talenten op pad. Ga op 
zoek naar waar jij tot bloei komt. En durf het ook toe te geven als je ergens niet op je plaats bent. Dat 
vergt lef, eerlijk zijn tegenover jezelf. Als je zo gaat leven zul je verbijsterd zijn over hoeveel jij kunt 
bereiken. Je gaat jezelf verassen.

Lees Exodus 3:7-12 en Exodus 4:1-5

De situatie is dat het volk Israël al eeuwenlang slaaf is in Egypte. God heeft het plan dat Mozes hun 
nieuwe leider moet worden, die hun vlucht zal aanvoeren en hen naar Israël zal brengen. Mozes is zelf 
echter al veertig jaar herder in de woestijn en is een onzekere man. God spreekt hem toe vanuit een 
brandende braamstruik, maar Mozes heeft allerlei bezwaren:

‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en 
tegen hen zeg dat de God van hun 
voorouders mij gestuurd hee� , en 
ze vragen: “Wat is de naam van die 
God?” Wat moet ik dan zeggen?’ ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, 

maar ik ben geen goed spreker. Dat 
is al� jd al zo geweest, en daar is 

geen verandering in gekomen nu u 
tegen mij, uw dienaar, gesproken 
hebt. Ik kan nooit de juiste woor-

den vinden.’

‘Ze zullen me vast niet geloven en 
niet naar me luisteren. Ze zullen 

zeggen: “De HEER is helemaal niet 
aan jou verschenen.”’ ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, 

stuur toch iemand anders, wie u 
maar wilt.’

‘Maar wie ben ik dat ik naar de 
farao zou gaan en de Israëlieten uit 

Egypte zou leiden?’

Exodus 3:7-12

“De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb 
hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom 
ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen 
uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van 
melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, 
Chiwwieten en Jebusieten.

De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe 
wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij 
moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat 
ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: 
‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het 
volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’”

Exodus 4:1-5

“Weer maakte Mozes bezwaar. ‘Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me 
luisteren,’ zei hij. ‘Ze zullen zeggen: “De HEER is helemaal niet aan jou verschenen.”’ 
De HEER vroeg: ‘Wat heb je daar in je hand?’ ‘Een staf,’ antwoordde Mozes. ‘Gooi hem 
op de grond,’ beval de HEER, en toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. 
Mozes deinsde achteruit, maar de HEER zei tegen hem: ‘Grijp de slang bij zijn staart.’ 
Toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. De HEER zei: 
‘Hierdoor zullen ze geloven dat de HEER, de God van hun voorouders, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, aan jou verschenen is.’ “
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Je zou kunnen zeggen dat God nogal anders over Mozes denkt, dan Mozes over zichzelf. Hij vindt zelf 
dat hij ongeschikt is als leider, maar God is een andere mening toegedaan. Weinig mensen krijgen 
tegenwoordig een stem van God te horen en zeker heel weinig via een brandend braambos. Wat zijn 
tegenwoordig signalen (van God) die je bijvoorbeeld duidelijk kunnen maken dat een bepaalde baan 
of hobby geschikt voor jou is? Vroeger werd er over een bepaalde baan gezegd dat dat je ‘roeping’ is. 
God heeft die voor je bestemd, betekent dat, en roept je ertoe. 

Wat betekent een talent:

Het Nederlandse woord ‘talent’ stamt af van een woord uit de Bijbel dat eigenlijk voor een 
bepaald gewicht stond: ongeveer 30 kilo. Jezus gebruikt dat woord in een gelijkenis van hem. 
Later is dat gaan slaan op kwaliteiten van mensen:

Lees Matteü s 25:14-30

Vragen?

- Wat betekent het dat sommige mensen tien ‘talenten’ hebben gekregen, anderen vijf 
en weer anderen maar één?

- Wat betekent je talenten ‘begraven’ dan?
- Wat zijn jouw talenten?

Filmtip: Prince of Egypt

Weet je efkes niet wat te doen? Bekijk de fi lm over Mozes, inclusief zijn roeping, in de 
animatiefi lm The Prince of Egypt.

Ik wou het vandaag even hebben over talenten. Het is heel fi jn en belangrijk inzicht te 
hebben in wat we goed kunnen. Nu we veel tijd hebben, kan je eens op zoek gaan naar jouw 
talent. Wat kan jij goed? Wat doe je graag? Misschien kan God dit talent gebruiken… 

Bron: Danhof, E., Evangelische Omroep, Rothuizen, J., & Sonneveld, R. . (2017, 25 november). Denkstof #29: 
geloof in je eigen talent. Geraadpleegd op 17 april 2020, van https://beam.eo.nl/artikel/2017/11/geloof-in-je-
eigen-talent-denkstof-19

Mattheüs 25:14-30

“…een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan 
hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog 
een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 
vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij 
er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er 
twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te 
verstoppen: hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en 
vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en 
overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in 
beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bijverdiend.” Zijn heer zei tegen hem: 
“Voortreff elijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent 
gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees 
welkom bij het feestmaal van je heer.” [Zo gebeurt ook met de tweede.] Nu kwam ook 
degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u 
streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, 
en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn 
heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laff e dienaar. Je wist dus dat ik maai 
waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de 
bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben 
terugontvangen!’”
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7. Prediking
Door: Thomas Nop

https://www.depottenbakker.be/Prediken/hoop-voor-de-wereld/

Te bekijken / beluisteren via:

Hoop voor de wereld
(Lucas 10:1-21)

Als Jezus werkelijk de zoon van God is, wat betekent dit voor ons leven? Lucas beschrijft in de eerste 
8 hoofdstukken wie Jezus is. Vanaf hoofdstuk 9 en 10 leren we welke gevolgen dit heeft voor ons: we 
zijn allen discipelen. Iedere discipel heeft een boodschap van hoop en is geroepen om deze verder te 
brengen. Vandaag zien we op welke manier Jezus ons uitstuurt. 

1. De Missie
2. De boodschap
3. De motivatie

Alvorens verder te lezen is het goed om de passage te lezen in jullie bijbel: Lucas 10:1-21
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1.3. Herinnering
Wanneer we bij God komen worden we er 
persoonlijk aan herinnert hoe het vroeger was:

• Je had een leegte in je leven
• Je miste iets
• Je voelde je verloren
• Je voelde je eenzaam
• Je voelde je zwak
• Je was op zoek naar de zin en de reden 

van het leven
• Je was op zoek naar waardering en 

erkenning
• Je was op zoek naar je identiteit
• Je was op zoek naar liefde
• Je leefde voor jezelf
• Je moest op jezelf overleven
• Je had steun nodig
• Je had bemoediging nodig
• Je had kracht nodig
• Je was op zoek naar vertrouwen

God herinnert je eraan dat Hij jou het leven 
gaf, dat in enkel Hem, enkel bij Hem, je 
compleet bent. Je mag tot Hem komen, hij 
roept jou, hij heeft jou lief.

“Ik neem je leven, ik neem je lasten, ik neem 
je zorgen want jij hoort bij mij. In mij heb je 
alles wat je hart nodig heeft, heb je alles wat je 
nodig hebt in je leven. Ga nu heen en leef voor 
anderen!”

1.4. Gods werk
Efeziërs 1 leert ons dat wij Gods werk zijn, 
gemaakt om goede dingen te doen.

Iedereen is uniek: jullie goede ervaringen, jullie 
slechte ervaringen, cultuur, leeftijd, afkomst, 
vorige omgeving en situatie, huidige omgeving en 
situatie, …
Al deze dingen zorgen ervoor dat wij op een 
bepaalde gevormd zijn en zijn zoals we vandaag 
zijn.

De betekent dat jullie bepaalde mensen begrijpen, 
dat bepaalde mensen jullie begrijpen en dat jullie 
met bepaalde mensen een band of klik kunnen 
krijgen. 
Er zijn bepaalde mensen die enkel door jullie 
aangeraakt kunnen worden, waarbij God werkt 
door jullie om zich te tonen aan deze personen. 

Besef dat jullie Gods werk zijn en uniek zijn, 
besef dat jullie mensen kunnen aanraken die 
anderen niet kunnen aanraken. 

1.1. Uitzending
Voordat dit gebeurd is had Jezus de 12 apostelen 
uitgestuurd, de toekomstige leiders van de Kerk. 
Ze kregen 3 taken:

• Preek de boodschap: vertel mensen over 
de waarheid, over Jezus, over God

• Verjaag demonen: maak mensen vrij 
van verslavingen en zonde, help hun 
psychologisch

• Genees mensen: zorg fysiek voor 
deze mensen, geef praktische zorg en 
ondersteuning

Deze 3 taken zijn dingen die Jezus deed, vraagt 
aan zijn apostelen om te doen en dan vraagt aan 
72 anderen om hetzelfde te doen. 

We leren hieruit dat niet enkel de leiders en 
verantwoordelijken geroepen zijn, maar dat 
iedereen die nauw is bij Jezus uitgestuurd 
wordt met deze taken.

1.2. Discipelen
Discipelen zijn mensen die dicht zijn bij God, 
geroepen door hem, vrij zijn in Hem, genezen zijn 
door Hem en gezegend zijn door Hem. Iedereen 
die door God is aangeraakt en in Jezus verbonden 
is, is een discipel. 

Wat is de reden dat God ons dicht bij Hem brengt 
en ons zegent? Zodat wij zelf een zegen mogen 
zijn voor anderen, dat we anderen bij Hem 
brengen, genezingen doen en demonen verjagen. 

God trekt ons heel dicht bij Hem, om ons dan 
uit te sturen naar anderen

1. DE MISSIE

“Daarna wees de Here nog 72 aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit..” (Lucas 10:1) 
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2.3. Jezus: “Ik ben God”
“Ik zag satan vallen uit de hemel.. zie ik heb u macht gegeven..” (Lucas 10:18)

Als Jezus satan zag vallen uit de hemel, dan betekent dat Jezus er was voordat de wereld er was. Jezus 
bedoelt in dit stuk verder dat Hij werkelijk God is. 
Als Jezus echt God is, dan is zijn leven en dood “Evangelie”, goed nieuws, belangrijk nieuws voor 
iedereen omdat het invloed heeft op iedereen:

God, Hij die jou het leven gaf, kwam hier om te leven, zodat wij Hem zouden kennen. Kwam om te 
sterven, zodat wij terug door Hem bij God kunnen zijn. 
Wat jouw situatie nu ook is of was, jouw zorgen, jouw leegte, jouw hart, wordt vervuld wanneer je bij 
God terug komt. Het maakt niet uit wie je bent, wie je was, wat je doet of wat je gedaan hebt. 
God raakt je aan en zegt “Ik hou van jou want ik gaf jou het leven”, hij roept je bij Hem.

Nemen we het voorbeeld van bijvoorbeeld een geneesmiddel dat kanker meteen geneest en doet 
verdwijnen, als je zoiets had, zou je het dan enkel voor jezelf en je familie houden?

Als Jezus echt God is, dan mag je dit nieuws niet voor jezelf houden. Dan mag je het ook 
niet alleen houden voor je familie of vrienden. Het is nieuws dat je naar iedereen moet 
brengen.

2. DE BOODSCHAP

“Zegt tot hen: het Koninkrijk van God is nabij gekomen” (Lucas 10:9)
“Wie naar u hoort, hoort naar Mij” (Lucas 10:16)

Iedere discipel heeft een missie en heeft verschillende taken. Een van deze taken is een boodschapper 
zijn. 

2.1. Probleem vandaag
Vandaag zijn velen van mening dat iedereen 
mag geloven wat ze willen. Maar je mag 
anderen niet overtuigen van wat je gelooft. 
Het is bijvoorbeeld OK om christen te zijn, 
maar daarom moet je anderen niet te 
overtuigen om ook mee te gaan.

Mensen die zo’n mening hebben bedoelen 
eigenlijk het volgende: “Jullie christenen, 
mogen geloven wat jullie willen, maar wat 
jullie geloven is niet de waarheid, daarom 
mogen jullie anderen niet hierin meenemen. 
Mijn eigen visie, mijn eigen geloof (of 
ongeloof), is wel de waarheid.”

De enige reden waarom je mensen wel 
van iets mag overtuigen is wanneer het 
gaat om de waarheid. 

2.2. Het Evangelie
De oorspronkelijke betekenis van 
“evangelie” is dat het gaat om “goed 
nieuws”. Met nieuws werd het volgende 
bedoeld: het gaat om een gebeurtenis dat 
waar gebeurd is, een gebeurtenis die invloed 
heeft op iedereen. 

We hebben het over het leven van 
Jezus, we hebben het over Jezus die de 
zoon is van God, Jezus die God is. Dit is 
waarheid is. 
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3.3. Juiste motivatie
 “Verheugt u niet hierover, maar verheugt u, dat uw namen 
staan opgetekend in het hemelen” (Lucas 10:20)

Wat Jezus bedoelt: “Wees blij dat omdat God jou aanvaard 
heeft.”

We beseff en dat we uit onszelf niet goed genoeg of waardig 
zijn. God heeft ons geroepen, heeft ons aanvaard en dat 
verandert ons:

• We zijn dankbaar, we zijn nederig, we hebben 
vertrouwen

• We hebben liefde, bekommernis en zorg voor iedereen 
op onze weg

Omdat jij al bij God hoort, heb je meer niet nodig, je hangt 
ook niet meer af van wat anderen denken over jou. 
Of dat mensen jou geloven of niet, je blijft bekommert zijn 
om hun leven. Je neemt mensen niet kwalijk, je bent niet 
boos en bent niet ontgoocheld als mensen jouw boodschap 
niet aannemen. 

Je hebt daarentegen wel heel diep verdriet voor hen, verdriet 
omdat je weet dat ze een hoop missen die ze zomaar kunnen 
krijgen. Verdriet omdat ze geluk en zegening missen, verdriet 
omdat ze liefde aan aanvaarding missen.

Besef dat mensen die je tegenkomt zeker betere mensen 
kunnen zijn dan jou, slimmere mensen, mensen met beter 
houding, mensen met beter moraal, mensen met een beter 
gedrag. God aanvaard ons namelijk niet om wie we zijn of 
wat we gedaan hebben, maar Hij aanvaard ons omdat hij ons 
lief heeft. 

Juiste motivatie is: dankbaarheid en liefde naar God, 
liefde naar anderen
Je verlangt naar zegen in het leven van anderen, je 
verlangt naar herstel in hun leven, herstel in hun hart, 
herstel in hun gezin, in hun familie, je verlangt naar 
vrede

3. DE MOTIVATIE

3.1. Discussie over de waarheid
Als discipelen hebben we een missie 
en hebben we een boodschap. Er is 
echter nog steeds een oud probleem: 

• Sommigen geloven de 
boodschap

• Anderen geloven niet de 
boodschap

Er is nog steeds de discussie of deze 
boodschap nu waarheid is.

Mensen proberen mekaar te 
overtuigen met argumenten, met 
discussies en met bewijzen.

Jezus beseft dat deze discussie bestaat 
en toont ons dat de waarheid brengen 
niet alleen kwestie van argumenten en 
bewijzen zijn. 

Het gaat in de eerste plaats wat 
jou motivatie is. “Waarom breng 
je deze boodschap?”

3.2. Foute motivatie
Discipelen: “Heer, ook de boze geesten onderwerpen zich aan 
ons in uw naam” (Lucas 10:17)
Jezus: “Verheugt u niet hierover” (Lucas 10:20)

Jouw motivatie, waarom je iets zegt of doet heeft 
rechtstreeks invloed op de boodschap die je brengt.

• Is je motivatie slecht, dan wordt dit zichtbaar door 
jou en wordt de boodschap slecht, mensen zullen 
dichtklappen en je boodschap niet aannemen

• Is je motivatie goed, dan worden de oren en harten 
van mensen geopend waardoor ze je boodschap wel 
aannemen en dit tot hen kan doordringen

De wereld wordt kapot gemaakt door de verkeerde motivatie:
• Trots, macht, erkenning, kijk wie ik ben, kijk wat 

ik weet, kijk wat ik doe, zie welke talenten ik heb, 
zie hoe goed ik ben, zie hoe mooi ik ben, zie hoe 
demonen zich voor mij buigen,..

Probleem: blijdschap voor jezelf, voor je trots, is 
helemaal verkeerd
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4. PRAKTISCHE UITWERKING

Lucas 10 bevat veel praktische voorbeelden hoe we moeten omgaan met anderen. Ik raad daarom aan 
om deze passage de komende dagen en weken een paar keer opnieuw te lezen.

Een klein voorbeeld:
Toen de Israëlieten zondigden en God hen wou verlaten, smeekte Mozes aan God om hen te bewaren. 
“God, ik vraag je om hen te bewaren, schrap mijn naam uit jouw boek, straf mij in plaats van hen want 
ik heb hen zoveel lief. Ik verkies om mijn leven te geven zodat zij mogen leven met U”.

Wij moeten diepe liefde hebben voor anderen (ook al willen ze ons niet geloven), omdat 
wij al aanvaard zijn door God, wij zouden voor anderen moeten leven zodat zij leven 
hebben. Alleen is het niet meer nodig dat wij ons leven geven, want Jezus heeft al zijn leven 
gegeven, voor hen en voor ons. Jezus was de ultieme Mozes. 

Jezus is de sleutel voor ons allemaal. Hij draagt onze fouten, hij verdedigt ons, hij 
rechtvaardigt ons, hij maakt ons vrij, door hem horen we terug bij God.
Wij hebben nu helemaal niets meer te verliezen. 

“Ik zend u als een lam tussen de wolven” (Lucas 
10:3)

• Wees moedig, zacht, vriendelijk, nooit 
kwaad

• Jij hebt een herder, zij hebben geen herder, 
dat is droevig

• Men mag ons pijn doen of kwetsen, wij 
hebben steeds onze herder

• We gaan zelf niet kwetsen, niet pijn doen, 
niet vervloeken

• Jouw gedrag, jouw motivatie, jouw leven 
toont aan hen wie jouw herder is

• Je zult hen aanraken met door jouw 
motivatie, door jouw daden, de boodschap 
en jouw leven

• “Eet wat u wordt voorgezet, ” (Lucas 10:9)
Doe mee met hun gebruiken, pas je aan, 
zorg ervoor dat ze zich op hun gemak 
voelen bij jou

• “Geneest de zieken” (Lucas 10:9)
Maak ze vrij, bidt voor hen, zegen hen, 
zorg mentaal voor hen, sta hen bij, 
ondersteun hen, zorg fysiek voor hen, 
bouw een goede band met hen

• “En zegt: het Koninkrijk Gods is nabij” 
(Lucas 10:9)
Geef hen deze boodschap van hoop, deze 
boodschap van waarheid, vertel hen het 
goede nieuws

5. CONCLUSIE
• Missie: Iedereen die God kent is geroepen om naar buiten te gaan
• Boodschap: Jezus is God, deze waarheid mogen we niet voor onszelf houden
• Motivatie: enkel met de juiste motivatie kan jouw boodschap mensen raken. We horen bij God, 

dit geeft ons diepe liefde, bekommernis, zorg en verdriet voor mensen rondom ons

Ga heen, zorg voor mensen rondom jou, zegen hen, genees hen, bid voor hen,  ga met hen op 
weg, vertel hen het goede nieuws. Doe dit uit dankbaarheid en uit liefde.
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8. Extraatjes

Raadsel voor de kinderen:
Ingediend door: Mieke Messely

Een man had de opdracht gekregen om met zijn boot een wolf, een geit en een kool naar 
de overkant van de rivier te brengen. Tijdens het overbrengen mocht hij maar één iets per 
keer in zijn boot meenemen.

En let op: de wolf wilde de geit opslokken en de geit wilde de kool opeten. Hoe slaagde de 
man erin om deze drie “stukken” veilig en ongedeerd naar de overkant te brengen?

Laat je antwoord weten aan Mieke Messely: marc.messely@telenet.be

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

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

InstaWall - Zo zag onze week er uit:

De ezel van Nick

Puzzelen • Hester
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Recept: Ensaimadas (= mallorcaanse lekkernij)

De onzichtbare vijand
Een ontluikende lenteEen stralende zonWie had er ooit gedachtDat het zo eindigen kon

Er kwamen donkere wolkenOver al de volkerenNiets hield het tegenZelfs geen beetje regen
Maar wij als christenKennen de vijand zijn listenVeel mensen dachten en gistenMaar wij bidden tot de HeerRed ons van die onzichtbare vijand
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Ingediend door: Nancy Depuydt

Toen we enkele jaren geleden naar Mallorca gingen, was 
mijn man dol op deze ontbijtkoeken. 
Thuis gekomen probeerde ik wat recepten uit en deze lijkt 
het meest op de originele ensaimadas .
 Je kan ze ook vullen met banketbakkersroom of confi tuur 
of wat chocoladeglazuur op doen.
Smakelijk!

Benodigdheden:
• 500 gr bloem
• 1 zakje instantgist (= 7 gram)
• Snufje zout
• 2 eieren en 1 eigeel (eidooier)
• 160 gr suiker
• 180-200 ml lauwwarme melk
• 100 gr roomboter op kamertemperatuur
• Extra melk om te bestrijken
• Poedersuiker

Bereiding:
• Doe de bloem in een kom en maak er een kuil in. 
• Verdeel de suiker over de randen en doe de gist in 

de kuil. 
• Schenk 180 ml van de warme melk erbij en laat 

dit 5 minuten staan tot het een beetje begint te 
schuimen.

• Meng dan alles door elkaar en voeg de 
eieren en eigeel toe. 

• Kneed dit met eventueel nog wat melk 10-
15 minuten tot een zacht en soepel deeg. Je 
zult merken dat het aan het begin nog wat 
zwaarder is om te kneden, maar dat wordt 
beter. 

• Laat dit een uur tot 1.5 uur rijzen tot het 
verdubbeld is.

• Verdeel dan in 16 bolletjes. 
• Rol elk bolletje uit tot een lange dunne 

ovaal. 
• Besmeer met boter en rol in de lengte op 

tot een slangetje. 
• Maak er dan losjes een spiraal van op een 

bakplaat met bakpapier. 
• Laat de broodjes nog een uur rijzen.
• Bestrijk de broodjes met melk en bak 

ze in een voorverwarmde oven van 200 
graden 
( hetelucht 180 graden) voor 10-12 
minuten tot ze goudbruin en gaar zijn. 
Laat ze afkoelen op een rooster en 
bestrooi met poedersuiker.
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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:

Deadline: zaterdag 21u

hestervandersteen@gmail.com
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Gezocht, lekkere 
recepten, creatieve 
opdrachten, leuke 

puzzel, mooie foto’’s 
voor de volgende 

editie!

BE17 0012 2662 5321

Giften / collecte

Werkje kleine 
zondagschool

Volgt later in de 
week

Postscherven

Bijlagen
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