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Tussen 24 april en 23 mei zullen 1,5 miljard 
moslims vasten tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Zij zullen naar God en Zijn 
vergeving zoeken. Zij zullen hopen dat hun 
gebeden en hun devotie tijdens de maand van 
ramadan hun kansen op het een leven in het 
paradijs zullen vergroten. Bid je mee dat zij 
zullen een bijzondere ontmoeting hebben 
met de levende God tijdens deze maand van 
zoeken?

Vanuit Mahabba hebben wij een reeks resources 
beschikbaar gemaakt om u te helpen een zegen 
te zijn voor uw moslim buren tijdens deze 
periode. Klik hier (https://padlet.com/mahabba/
n387u9kf932z49tl) om deze online te bekijken.

Zoals elk jaar is er een 30 dagen gebedsgids 
gepubliceerd om jou te helpen bidden voor 
moslims tijdens de ramadan. Er zijn nog 
exemplaren beschikbaar. Als u eentje wilt hebben 
kunt u afspreken met David om deze op te halen.

30 dagen bidden tijdens de Ramadan

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. 
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jaël Hostens

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpxEX31fLxclSIwWn7hWtVwx

https://open.spotify.com/playlist/12y3RwzjT569Ap58loqz6Z?si=SOBL-uPBRjG6g7gnoOAqgg

Waardig is Uw Naam (Opw 828)

Lam van God 
U die alle zonden van de wereld droeg 
U die ons met God de Vader heeft verzoend 
U bent waardig

Lam van God 
Met uw lichaam is de hoogste prijs betaald 
Met uw leven is de weg naar God gebaand 
U bent waardig

Refrein:
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Hemel en aarde zingen halleluja! 
Waardig is uw naam 
Waardig is uw naam 
Jezus U zij de glorie

Lam van God 
Dat als het volmaakte offer werd geslacht 
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht 
U bent waardig

Lam van God 
Op de derde dag herrees U uit de dood 
Nu bent U met eer en heerlijkheid gekroond 
U bent waardig

Refrein

Bridge: (2x)
Met miljoenen om de troon 
Heffen wij dit loflief aan 
Glorie aan het Lam 
Glorie aan het lam
Boven elke macht verhoogd 
Heer U draagt de hoogste naam 
Jezus zoon van God 
Jezus zoon van God

Refrein (2x)

Lied van de maand:

Foto: cdrworship

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Toon ons Uw macht O God (Opw 193)

Toon ons uw macht, o God,
Laat ons weer zien
Wat U deed eeuwen her.

Toon ons uw macht, o God,
Laat ons weer zien
Wat U deed eeuwen her, o Heer!

V: De strijdwagens van God
Zijn tweemaal tienduizend,

M: en duizenden maal duizenden.

V: De strijdwagens van God
 Zijn tweemaal tienduizend,

M: en duizenden maal duizenden.

Sta op, o God, en spreek uw Woord,
Doe al uw tegenstanders vluchten.
‘T Krijgsgeschreeuw wordt al gehoord,
Gejuich van dappere soldaten.

Praise You In This Storm
(Casting Crowns)

I was sure by now,
God you would have reached down
and wiped our tears away,
stepped in and saved the day.
But once again, I say amen
That it’s still raining

Pre-chorus:
As the thunder rolls
I barely hear your whisper through the rain
I’m with you
And as your mercy falls
I raise my hands and praise
the God who gives and takes away

Chorus:
And I’ll praise you in this storm
And I will lift my hands
That you are who you are
No matter where I am
And every tear I’ve cried
You hold in your hand
You never left my side
And though my heart is torn
I will praise you in this storm

I remember when 
I stumbled in the wind
You heard my cry 
You raised me up again
My strength is almost gone 
how can I carry on
If I can’t find you

Pre-chorus

Chorus

Bridge: (2x)
I lift my eyes unto the hills
Where does my help come from?
My help comes from the Lord
The maker of heaven and earth

Chorus

Nooit meer alleen (Opw 698)

Ook al gaat mijn weg
Door een diep dal van duisternis heen,
Uw liefde drijft de angst uit in mij.
Ook al loop ik vast,
overvallen door een hevige storm,
Ik keer niet om want U bent nabij.

En ik vrees geen gevaren meer,
Met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij!

Refrein:
Nooit meer, nooit meer alleen,
Loop ik door de stormen heen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Op de berg of in de dalen.
Nooit meer, nooit meer alleen,
Heer, U laat mij nooit meer alleen.

En ik zie al de glans
In de verte, van het stralende licht,
dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht.
Maar tot aan die dag
dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
Is U te kennen al wat ik wil.

En ik vrees geen gevaren meer,
Met mijn God steeds aan mijn zij.
Voor wie zou ik nog vrezen?
Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij!

Refrein

En ik zie al de glans…

Refrein (…)
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God is zo groot (Opw 508)

God is zo groot, oneindig groot. (4x)

Hij gaf ons de wind, de zee en het zand,
De zon en de bloemen, de sneeuw op het land.
Van ‘s morgens tot ‘s avonds, het hele jaar door
Verkondigt de schepping in koor:

God is zo groot, oneindig groot. (4x)

Wat God aan ons geeft is nieuw elke dag;
Van mooie zonsopgang, tot heldere nacht.
De dauw in de morgen, het daglicht breekt door;
Zing mee met de schepping in koor!

God is zo groot, oneindig groot. (4x)

Voor kleuren en klanken, voor dans en muziek;
Wij willen Hem danken voor al wat Hij schiep.
Wij zingen:

God is zo groot, oneindig groot.

God is zo groot, oneindig groot. (8x)

Prachtige God (Opw 626)

Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
’t is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Refrein:
Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootsheid van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Refrein

Bridge 1: (2x)
U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij.
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

Refrein (2x)

Bridge 2: (2x)
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.

Refrein (2x)

Look Up Child (Lauren Daigle)

Where are You now
When darkness seems to win?
Where are You now
When the world is crumbling?

Oh I, I hear You say
I hear You say
Look up child, (hey) (2x)

Where are You now (where are You?)
When all I feel is doubt?
Oh, where are You now
When I can’t figure it out?

Oh I, I hear You say
I hear You say
Look up child, (hey) (4x)
Look up

You’re not threatened by the war
You’re not shaken by the storm
I know You’re in control

Even in our suffering
Even when it can’t be seen
I know You’re in control

Oh I, I hear You say
I hear You say
Look up child, (hey) (4x)
Look up

Luisterlied
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2. Weekuitdaging
Bedacht door: Ruth Sintobin

Een voor allen en allen voor een.

Het is ondertussen al 7 weken geleden 
dat we elkaar voor het laatst zagen. 
Omdat we wisten dat we elkaar 
voor een lange tijd niet gingen zien, 
besloten we om iedereen per regio in 
een zorggroep in te delen. 
Weet jij nog met wie je allemaal in de 
zorggroep zit? 

Neem deze week de tijd om iets 
voor iemand of iedereen uit jouw 
zorggroep te doen. Wat je doet, kan 
heel uiteenlopend zijn. Geen idee 
wat je kan doen? Hier zijn een aantal 
opties:

- Schrijf een kaartje met een 
bemoediging op.

- Stuur een berichtje of bel 
eens.

- Maak een maaltijd of gebak 
voor iemand.

- Draag de leden van je 
zorggroep extra mee in je 
gebeden deze week.

- Ga met iemand wandelen of 
fietsen (op 1,5 meter afstand 
en steeds in de buitenlucht!)

Laat je creativiteit de vrije loop en 
zoek elkaar op!

Foto: Pixabay - Harry Strauss
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Samengesteld door: Holly Delameillieure

3. Kleine zondagschool

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

Introductie

Gebed:

Trouwe God, We horen vandaag een verhaal over David en Saul. Saul is bang. Bang voor reus Goliat. 
Maar David is dapper. Hij ziet de enorme reus ook. Maar hij vertrouwt op u en hij vertrouwt erop dat u 
hem weer zult gaan helpen. Goede God, help ons om niet te vergeten wanneer u ons hielp. Zodat we 
volgende keer weer dingen durven, samen met u. 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:

De soldaten van Israël moeten vechten met de Filistijnen, maar ze durven niet: ze zijn bang! 
Dat komt allemaal door Goliat. Wat is hij groot! Hij lijkt wel een reus. Hij heeft een bronzen 
helm op zijn hoofd. Goliats speer is zo dik als een paal en er hangt een groot bronzen zwaard 
op zijn rug.
‘Soldaten van Israël,’ roept Goliat. ‘Wie durft er tegen mij te vechten?’ De soldaten rennen bang 
weg. Niemand durft. Maar één jongen rent tussen de soldaten door. Het is David. Zijn grote bro-
ers zijn soldaten in het leger van Israël, en David komt ze eten brengen. Hij wil alles weten over 
die reus.
‘Goliat denkt toch niet dat hij sterker is dan onze soldaten? God is bij ons en die is veel sterker 
dan die reus!’
‘David,’ bromt zijn broer Eliab ‘Wat kom jij hier doen? Je hoort hier niet. Ga terug naar je schap-
en!’
‘Ik stel alleen maar een vraag,’ zegt David en hij rent weer verder, langs alle soldaten. Hij 
vraagt ze allemaal naar Goliat. Koning Saul is in zijn tent. Hij is ook bang voor Goliat. Wat moet 
hij nu doen? Die reus is veel te sterk. Dan komt er een soldaat zijn tent binnen.
‘Er is hier een jongen en die stelt allemaal vragen over Goliat.’
‘Breng hem hier,’ zegt koning Saul. David komt de tent binnen.
‘Niet bang zijn, koning Saul,’ zegt hij. ‘Ik wil tegen Goliat vechten’. Verbaasd kijkt Saul naar 
David.
‘Maar dat kun jij helemaal niet. Je bent nog maar een jongen. En Goliat is al zijn hele leven sol-
daat. Hij is heel goed in vechten.’ Maar David is niet bang.
‘Ik kan ook vechten, koning Saul! Ik zorg voor de schapen van mijn vader. Als er een beer of 
een leeuw komt, dan val ik ze aan. God helpt me als ik vecht tegen beren en leeuwen, hij zal 
me ook helpen als ik vecht tegen Goliat!’ Koning Saul geeft David een helm, een echt harnas 
en een zwaard. Nu lijkt David een echte soldaat. Maar David vindt het niet lekker zitten. Hij wil 
naar Goliat in zijn eigen kleren. Hij neemt alleen zijn slinger mee en vijf gladde stenen. Daar 
staat David, tegenover de grote reus.
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‘Hahaha!’ lacht Goliat. ‘Denk jij dat jij van mij kunt winnen? Kom maar hier als je durft!’
‘Jij vertrouwt op je wapens,’ zegt David, ‘maar ik vertrouw op God! Hij zorgt ervoor dat ik van 
jou ga winnen!’ David doet snel een steen in zijn slinger. Hij slingert de steen naar Goliat en… 
ZOEF! De steen vliegt tegen het voorhoofd van Goliat. Goliat wankelt en hij valt: BOEM! Vooro-
ver op de grond. Hij kan de Israeliëten nooit meer kwaad doen. Hoera! David heeft gewonnen 
van Goliat! En God heeft hem geholpen.

Vragen 

1. Waarom is David bij de soldaten?
2. Wie is Goliat?
3. De Israëlieten durven niet tegen Goliat te vechten. Waarom niet?
4. Waarom durft David wel met Goliat te vechten?
5. God helpt David. Heb jij weleens gemerkt dat God jou hielp?

Zangmoment
Ben je groot of ben je klein? https://tinyurl.com/ya7jvusw
Goliat: https://tinyurl.com/yajzoc37
Dapper als David: https://tinyurl.com/rzhb9nl

Gebedsmoment
Zijn er dingen waarvoor wij zijn bang? Neem een moment om 
te bidden dat God ons zal helpen om op hem te vertrouwen in 
plaats van bang te zijn. 
Knutselwerkje

1. David en Goliat:

Wat je nodig hebt: het werkblad (in bijlage), kleurpotloden en een schaar.
Aan de slag: 
1. De kinderen kleuren de tekening van David en Goliat.
2. De kinderen knippen of prikken de bovenste strook van het werkblad af.
3. De kinderen kleuren de steen die op de strook staat. Op de tekening zien de kinderen twee 

lijnen staan. Deze lijnen knippen of prikken ze in.
4. De kinderen halen de strook, met hulp van mama of papa, door de twee lijnen.
5. De kinderen vertellen aan de hand van de tekening het verhaal na.

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

Tip: maak een filmpje en stuur het naar deWhatsApp groep van dekleine zondagsschool! :) 



• 10 •

4. Grote zondagschool
Samengesteld door: Kurt Bogaerts

Thema vandaag: David en Goliat
(bron: Bijbelbasics, aangepast door K. Bogaerts)

Introductie:

Samuel heeft David al aangewezen als nieuwe koning, maar op dit moment is Saul nog steeds koning 
van Israël. De Filistijnen willen weer een oorlog beginnen. Het leger van Israël en het leger van de 
Filistijnen maken beide een kamp op de bergen rondom het Eikendal. 
Goliat is de kampvechter van de Filistijnen, iemand die in een tweegevecht vecht. In de Griekse 
oudheid waren kampgevechten gewoon. De Filistijnen kwamen waarschijnlijk uit Griekenland voordat 
ze naar Kanaän kwamen. Goliats naam en wapenuitrusting vertonen Griekse invloeden. Door een 
tweegevecht zou een groot gevecht tussen twee legers voorkomen kunnen worden (en daarbij zware 
verliezen aan beide kanten). Het leger van de verliezende vechter moest zich overgeven aan de 
winnaar. 
Het duurt lang voordat het echt tot een gevecht komt. Goliat staat al veertig dagen achter elkaar elke 
ochtend en avond in het 
dal en scheldt de Israëlieten uit. De Israëlieten die klaarstaan voor de strijd worden bang en vluchten 
terug naar hun kamp. 
Het leger van koning Saul bestaat uit alle mannen uit Israël die oud genoeg zijn om mee te vechten 
tegen de vijanden. De drie oudste broers van David zitten in Sauls leger. Omdat het lang duurt voordat 
er echt gevochten wordt, zitten de soldaten de hele tijd in het legerkamp. Ze moeten voor hun eigen 
eten en drinken zorgen. Daarom gaat David naar zijn broers in het leger om hun brood, graan en kaas 
te brengen.
Terwijl David bij zijn broers is, komt Goliat weer uit het kamp van de Filistijnen tevoorschijn. De 
soldaten van Israël rennen in angst weg en vertellen elkaar welke beloning degene krijgt die Goliat 
verslaat. David vraagt de soldaten naar de beloning. Maar als zijn broer Eliab hoort dat David met 
andere soldaten praat, is hij woedend. ‘Wat kom je hier eigenlijk doen? Moet jij niet in de woestijn op 
die paar schapen en geiten passen?’ (1 Samuel 17:28). Hij noemt David zelfs brutaal!

Te lezen Bijbelgedeelte:

1 Samuel 17:4-11 & 17:32-53

Uitleg van de Bijbeltekst:

Goliat is een indrukwekkende verschijning. Hij is bijna 3 meter lang. Als je bedenkt dat de meeste 
mensen in de tijd van de Bijbel ongeveer 1.60 meter waren, kun je wel begrijpen waarom hij een reus 
wordt genoemd. De soldaten zijn doodsbang. 
Wanneer David bij zijn broers komt en vragen begint te stellen, wordt hij naar Saul gebracht. Het 
eerste wat David zegt, is: ‘U moet niet bang zijn…’ (vers 32). Het staat in schril contrast met vers 11, 
waar staat dat Saul doodsbang is. David wil niet dat Saul de moed verliest vanwege die ene Filistijn. 
David zegt dat híj wel met Goliat wil vechten.
Maar Saul wil daar niets van weten. Hij kijkt naar de uiterlijke kenmerken en kan zich niet voorstellen 
dat dit goedkomt. Zoals ook Samuel en Isaï naar de uiterlijke kenmerken keken en niet hadden 
gedacht dat God David had uitgekozen koning te worden (1 Samuel 16:1-13). Maar David heeft de 
geest van God gekregen en ziet het heel anders. 
David vertelt over zijn ervaring als herder. Hij wil daarmee laten zien waar hij goed in is. Voor David zit 
het verschil tussen hem en Goliat niet in grootte en wapens. Nee, David vertrouwt erop dat God hem 
hierbij zal helpen, net als bij zijn gevechten met leeuwen en beren. Tegen Davids vertrouwen op God 
heeft Saul niets in te brengen.
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David gaat zonder een wapenuitrusting af op de zwaarbewapende – maar logge – soldaat. 
Ogenschijnlijk een kansloze strijd. Maar het is een slimme keuze, want zonder een harnas is David vlug 
en als hij goed mikt, is juist de reus kansloos. Davids vertrouwen op God betekent niet dat hij erop 
rekent dat God hem helpt ómdat hij zwak of kansloos is, maar dat hij erop rekent dat God hem helpt 
bij wat hij kan doen.
Het gevecht wordt tot in detail beschreven. David spreekt zijn vertrouwen in God uit. Die zal hem 
helpen. En wanneer David wint, krijgt God alle eer. De hele wereld zal weten dat Israël een God heeft 
die zijn volk helpt.

Lied: 

Beluister het lied van Elly & Rikkert Zuiderveld: Dapper als David 

Nuttige bezighoud:

Wat heb je nodig:
•	 Een vuurvaste glazen fles
•	 Water
•	 Voedselkleurstof
•	 Een doorzichtig rietje
•	 Een stuk speelklei 
•	 Een bak met koud water 
•	 Een bak met heet water 
•	 Een ovenwant

Uitleg: 

David vertrouwt op God (de 
bak warm water). Daardoor 
lukt het hem om de reus Goliat 
te verslaan (het water in het 
rietje stijgt). Saul laat zich 
leiden door angst (de bak met 
koud water). Met Goliat (de 
klei) lijkt er geen uitweg te 
zijn voor Israël. Sauls angst 
ontneemt hem alle moed en 
kracht (het water in het rietje 
zakt)
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

5. Tieners

De tienerrubriek van deze week bestaat uit twee gedeelten, heel actueel voor de tijd van vandaag. Het omvat enkele korte 
filmpjes, van een andere serie dan deze van de voorgaande weken (deze keer via Stronglife). Veel zegen bij het doornemen van 
deze tienerrubriek!!

Deel 1: Hoe gaan we als christenen om met corona?

Waarschijnlijk heb je in de afgelopen tijd wel al eens nagedacht over het virus en hoe wij daar precies naar (kunnen) kijken. In 
deze twee korte filmpjes wordt daarover dieper ingegaan. Het eerste filmpje is een inleiding op het tweede, waarin presentator 
Jurjen ten Brinke ons uitleg geeft. Bekijk ze zeker allebei! 
Filmpje 1: https://www.youtube.com/watch?v=nqxNqebI_7I&feature=youtu.be
Filmpje 2: https://www.youtube.com/watch?v=vbwu9Wc1TT4

Denk even na over de volgende quotes uit het tweede filmpje. Kan je je hierin vinden? 

“We hebben geen blijvende stad. We zijn hier pelgrims, vreemdelingen. We hebben een tijdelijk 
leven. Nu komt het erop aan als we dat geloven. We zijn hier beperkt op aarde, er is meer.”

“Het is hier geen paradijs op aarde, het is meer de woestijn. De kunst is om te ervaren dat God 
er in die woestijn ook is. Maar het is niet per se de fijnste plek. Want die moet nog komen.”

“Als we kijken naar het verhaal van Jezus en de storm op het meer: de discipelen waren bang 
in de storm, en ze maakten Jezus wakker. Wees niet bang om het ook te durven uitschreeuwen 

naar God…”

Deel 2: Trouw zijn aan God is een zegen voor je leven

Misschien vraag je je af wat de link is met de titel van deel 1 en deel 2…  

In de onderstaande video bespreekt presentator Jeroen hoe Daniël en zijn vrienden (zie het boek “Daniël”) trouw wilden blijven 
aan God, ook al waren ze in de dienst van de koning. 
https://www.youtube.com/watch?v=SD_TMBTSpXA&feature=youtu.be

Daniëls trouw aan God levert hem geen beperking op, maar juist een dikke vette zegen! Omdat ze voor God kozen, werden ze rijk 
gezegend, ze waren gezonder en knapper dan de andere jongens, en daarnaast maakte God deze jongens wijs en verstandig. 
Ik wilde dit thema persoonlijk met jullie delen, om jullie aan te sporen om ook in deze bijzondere tijd van isolatie trouw te blijven 
aan God. Laat de omstandigheden geen deuken slaan in je geloofsleven omdat je bijvoorbeeld niet meer fysiek naar de kerk 
zou kunnen komen, of fysiek minder in contact zou komen met mensen die je geloof delen, maar weet dat God in alle omstan-
digheden bij jou is. Blijf trouw aan God, antwoord geven aan wat Hij van jou vraagt of ingeeft. Want zoals je ook in deze video 
hoort: trouw blijven aan God, zoals Daniël en zijn vrienden deden, brengt zegen voort. 

Lees Daniël 1 er eens op na, en denk nog even na over de volgende vragen:
1) Zou jij zomaar tegen de regels van de koning in durven gaan?
2) Hoe ben jij trouw aan God, of hoe zou jij trouw aan God kunnen zijn?
3) Kan je een voorbeeld geven van een moment wanneer jij trouw was aan God?
4) Misschien heb je Gods zegen wel eens ervaren nadat je een (moeilijke) keuze had en je uiteindelijk toch gekozen hebt voor 
Gods wil. Kan je je hiervan iets herinneren? 

Bron filmpjes en vragen: stronglife.nl 
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6. Prediking
Door: Daniël Van Dingenen

https://www.depottenbakker.be/Prediken/gerechtigheid/

Te bekijken / beluisteren via:

Over gerechtigheid en Jezus eerste woorden:

In Mattheüs 3:13-17 lezen we dat Johannes de doper Jezus 
doopt. Johannes is eerst niet van plan Jezus te dopen. Hij weet 
dat Jezus de zoon van God is en voelt zich niet waard Hem, 
die groter is, te dopen. Zijn eerste reactie is dan ook ‘waarom 
komt u naar mij?’ In vers 15 antwoord Jezus: 

“Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle 
gerechtigheid te vervullen.” 

Dit zijn de eerste woorden van Jezus in het Mattheüs 
evangelie. Als we ze wat meer in detail bekijken dan leren we 
het volgende:
• “Laat het gebeuren,...” → Jezus was bereid om volledig 

mens te worden.
• “...gerechtigheid te vervullen.” → Zoals God de Vader het 

bedoeld heeft.

De eerste woorden van Jezus in Lucas lezen we wanneer 
de twaalfjarige Jezus in de tempel is achtergebleven en zijn 
ouders hem komen zoeken. (Lucas 2:41-52) Jezus reageert 
(vers 49):

“Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik bezig moet 
zijn met de dingen van Mijn Vader?”

Jezus verlangde er naar om de wil van Zijn Vader te doen. 

Nadat Johannes Jezus gedoopt heeft spreekt God de Vader: 
“Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” 
(Mattheüs 3:17) Dit laat ons zien dat Jezus Gods wil deed. 

Over gerechtigheid in de psalmen:

Psalm 23:1-3
De Heere is mijn Herder,
mij ontbreekt niets,
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.

God wil ook ons leiden om de weg van gerechtigheid te gaan. 
(In sommige vertalingen staat “in het rechte spoor”.)

Over gerechtigheid in de bergrede:

Jezus leert zijn leerlingen in de bergrede ook over 
gerechtigheid. Mattheüs 6:33:

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, ...”

• “Maar zoek...” → Het vraagt van ons een inspanning
• “... eerst het koninkrijk van God,...” → God moet op de 

eerste plaats staan.
• “... en Zijn gerechtigheid,...” → De gerechtigheid die God 

verlangt.

Wij worden opgeroepen om dicht bij God te leven, Hij zal 
ons leiden op de rechte weg, Hij zal ons helpen gerechtigheid 
te zoeken. We mogen daarin Jezus’ voorbeeld volgen en 
dienstbaar en behulpzaam zijn voor onze omgeving. Als onze 
gerechtigheid zichtbaar wordt zullen we tot zegen zijn van de 
mensen om ons heen. Daarmee zullen we ook getuigen van 
wie God is. 

Geniet van enkele fotos’ van de reis van 
Daniël en Peter Van Dingen naar Burkina Faso 
op de volgende pagina. 

De volledige slideshow met foto’s is hier te bekijken: 
https://www.depottenbakker.be/project-paam-laafi/

Wil je het project Paam Laafi van Tearfund in Burkina 
Faso Steunen? 

Bid voor bescherming en wijsheid voor de mensen daar. 
Als je kan mag je financiëel geven. Ook zij hebben nood aan 
mondmaskers, handschoenen, alcoholgel, chloor en ander 
medisch materiaal tijdens deze coronacrisis.

Tearfund: BE41 4359 1900 0110 /mvv: 77007 Covid 19
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Fotopresentatie zendingsproject Burkina faso
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7. Extraatjes

Verhaal • De hand
Ingediend door: Mieke Messely

Een hoofdartikel in de krant over 
Thanksgiving Day ging over een 
onderwijzeres die haar leerlingen uit 
groep drie vroeg om een tekening te 
maken van iets waarvoor ze dankbaar 
waren. Ze dacht eraan hoe weinig deze 
kinderen uit arme buurten eigenlijk 
hadden om dankbaar voor te zijn. 
Maar ze wist dat de meesten van 
hen tekeningen zouden maken van 
kalkoenen op tafels vol met eten. De 
onderwijzeres stond perplex van de 
tekening die Douglas inleverde …. Een 
eenvoudige, kinderlijk getekende hand.
Maar wiens hand? Deze klas werd 
geboeid door het abstracte beeld. “Ik 
geloof dat het de hand van God moet 
zijn, die ons eten brengt”, zei één kind. 
“Een boer,” zei een ander, “want hij laat 
de kippen groeien.” Toen de anderen 
eindelijk weer aan het werk waren, boog 
de onderwijzeres zich over Douglas’ 
tafeltje en vroeg wiens hand het was. 
“Het is uw hand, juf,” mompelde hij.
Ze herinnerde zich dat ze in de pauze 
Douglas, een armzalig eenzaam kind, 
vaak bij de hand genomen had. Dat 
deed ze vaak met de kinderen. Maar 
het betekende zoveel voor Douglas. 
Misschien zou dit ieders Thanksgiving 
moeten zijn: dankbaarheid, niet om 
de materiële dingen die ons gegeven 
worden, maar omdat we de gelegenheid 
hebben iets aan anderen te geven, hoe 
gering het ook mag zijn.

Auteur onbekend

Foto: Pixabay - Myriam Zilles
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Nick interviewt:

Hester & Caramel

Vraag 1: Als je een kleur moet plakken op het 
gevoel dat je nu beleeft in de coronatijden, welk 
kleur zou dat zijn, en waarom?

Geel, het antwoord is altijd geel! Waarom? Gewoon een 
mooie frisse en vrolijke kleur. Verschillende dingen in 
mijn interieur zijn ook geel, dus het is ook wel een kleur 
die ik heel veel zie. 

Vraag 2: Wat is het onderwerp waarover je het 
liefst met mensen praat?

Waar ik momenteel graag over zou praten: Wat 
betekent vriendschap? Hoe zie jij momenteel God in 
je leven? Hoe heeft het leven je leven veranderd? Het 
zijn thema’s waar ik zelf wel veel mee bezig ben en dus 
graag andere mensen hun mening over vraag.
In praktijk heb ik het met mensen in mijn omgeving 
vaak over het weer, over dat er weer geen bloem was in 
de supermarkt of over de bloemetjes en plantjes uit de 
tuin. Af en toe probeer ik een kruimeltje van Gods liefde 
laten zien door te delen hoe bijzonder ik die natuur 
vind, hoe fijn het is dat we mensen om elkaar heen 
hebben die elkaar kunnen helpen en dat er ondanks 
alles altijd voldoende eten in de supermarkt ligt. Soms 
mag ik zelfs laten merken dat ik met ze meeleef als ze 
iets van hun pijn en verdriet laten zien.

Vraag 3: Ik ga naar een onbewoond eiland en 
neem deze drie dingen mee: …

Hmm, hangt ervan af voor hoe lang natuurlijk. Ik zal er 
maar van uitgaan dat het een tijdelijke vakantie is. Dus 
mijn Bijbel, mijn fotocamera en als het enigszins kan 
Caramel.

Vraag 4: Wat is jouw geheime talent?

Tgo, geheim,… als ik het hier deel is het natuurlijk geen 
geheim meer ;) Ik vind van mezelf dat ik veel dingen 
een beetje kan maar nergens echt in uitblink. Ik ben 
wel heel graag creatief bezig met tekenen, ontwerpen, 
muziek,… dit zijn natuurlijk eerder hobby’s. Daarnaast 
heb ik enorm uitdagend en gevarieerd werk waarbij 
ik het ene moment zeer technisch bezig ben en het 
volgende moment juist heel sociaal of heel creatief mag 
zijn.

Vraag 5: En tot slot: ben jij een kattenmens, of 
een hondenmens?

Ik kan niet kiezen! Ik zou graag een hond willen maar 
ben niet genoeg thuis. Ik heb wel een kattin, ze noemt 
Caramel. Ze is de liefste meest aanhankelijke en 
schattigste van de hele wereld! 

Bedankt voor dit interview, Hester! 

Wie interviewt Nick volgende week?

Tip: boek • zus • brood?
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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
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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

Werkje grote 
zondagsschool

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen



Bijlage kleine zondagschool 1/2

D
a

v
id

 e
n

 G
o

li
a

t 
| 1

 S
a

m
u

e
l 
17

:4
-1

1 
e

n
 1

7
:3

2
-5

3



Bijlage kleine zondagschool 2/2

W
e

rk
b

la
d

V
o

o
rb

e
re

id
in

g
B

o
u

w
st

e
n

e
n

d
e

b
ij
b

e
l.
n

l/
b

ij
b

e
lb

a
si

c
s

W
e

rk
b

la
d

 (
4

-8
 ja

a
r)

D
a

v
id

 e
n

 G
o

li
a

t

1 
S

a
m

u
e

l 
17

:4
-1

1 
e

n
 1

7
:3

2
-5

3
 | 

D
a

v
id

 e
n

 G
o

li
a

t



Bijlage grote zondagschool 1/1


