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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.
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpwcDNVWfMEgvI2wfllNJ3v4

https://open.spotify.com/playlist/5vg2nDxDCPy6AFwYtSYBKs?si=pQIAkpy0SRCsT9mE128jEQ

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: pixabay - Couleur

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Jezus Overwinnaar (Opw 832)

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Refrein (2x)

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
…

Refrein (2x)

Zegekroon (Opw 764)

U zult altijd voor ons strijden
U hebt steeds uw trouw getoond
Deze waarheid is mijn blijdschap
Heer, U draagt de zegekroon
U, mijn helper en beschermer
U, mijn redder en mijn vriend
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Waar uw grootheid wordt bezongen
Wil ik knielen voor uw troon
Waar U bent, verstilt de onrust
Want U draagt de zegekroon
Vul dit huis nu met uw glorie
Vul ons hart met heilig vuur
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Refrein:
Halleluja!
Jezus overwon
Jezus overwon
Halleluja! Prijs Hem
Die de wereld overwon

U zult altijd voor ons pleiten
U zocht door tot U ons vond
En geen macht kan U bestrijden
Want U draagt de zegekroon
U bent Jezus, de Messias
Die de wereld redding biedt
Uw genade is mijn adem en mijn lied

Refrein

Bridge: (4x)
Elke muur wordt neergehaald
Ieder bolwerk afgebroken
U draagt de zegekroon
U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen
Maar U hebt de dood onttroond
Zelfs het graf kon U niet houden
Want U draagt de zegekroon
U draagt de zegekroon
Halleluja!

Refrein

Bridge (6x)

Jezus, wij vieren dat U overwon 
(Opw 477)

Refrein: (2x)
Jezus, wij vieren dat U overwon;
Jezus, uw liefde maakt ons blij.
Jezus, U bracht ons leven door uw dood;
Jezus, uw offer maakt ons vrij.

Eens vastgebonden,
Geknecht door slavernij,
Maar Jezus droeg de zonden,
Daardoor maakte Hij ons vrij.
Door zijn verlossing vieren wij nu feest
En om zijn liefde juichen wij.

Refrein

De weg is open om met vrijmoedigheid
Binnen te lopen in zijn aanwezigheid.
Daar, in zijn glorie,
Verdwijnen angst en nood,
Zijn liefde raakt ons wezen aan.

Refrein (2x)
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Mijn Jezus, mijn redder (Opw 461)

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Amazing Grace (Chris Tomlin)

Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I’m found
Was blind, but now I see

‘Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Chorus:
My chains are gone
I’ve been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy rains
Unending love, Amazing grace

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

Chorus (2x)

The Earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine
But God, Who called me here below
Will be forever mine
Will be forever mine
You are forever mine

Hij is Heer (Opw 586)

Heel de schepping geeft U eer
Buigt zich vol aanbidding neer.
Jezus Christus, Zoon van God,
Trouw in eeuwigheid.

Heel de schepping zingt uw lof;
U alleen bent onze God,
Onze koning die regeert,
Heerser voor altijd!

Refrein:
Hij is Heer en zijn eer
Vult de aarde, vult de hemel
En zijn heerlijkheid wordt
Wereldwijd geroemd.
Hij is Heer, geef Hem eer
Heel de aarde, heel de hemel,
Want wij leven
Voor de glorie van uw naam,
De glorie van uw naam.

U alleen hebt alle macht,
Leer ons leven uit uw kracht.
Blaas uw vuur aan in ons hart,
Dat iedereen het ziet en ieder hoort

Refrein

Bridge: (4x)
Heilig is de Heer,
De schepping juicht,
De schepping juicht!

Refrein (2x)

De glorie van uw naaam. … Waardig is het Lam (Opw 615)

Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld en pijn;
Nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor uw offer;
Vastgenageld aan het kruis.
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als uw zoon.

Waardig is het Lam
Zittend op de troon.
Zegevierend voor altijd
Draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer,
Jezus, Zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam,
Waardig is het Lam.
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2. Weekuitdaging
Bedacht door de werkgroep

Psalm 8 (BB)
Voor de leider van het 
koor. Op de manier van de 
‘gittit.’ Een lied van David.

Heer, onze Heer, de 
hele aarde laat zien hoe 
geweldig U bent!

Aan de sterrenhemel is te 
zien hoe geweldig U bent. 
Kleine kinderen en baby’s 
weten hoe ze U moeten 
prijzen. Zo legt U uw 
vijanden het zwijgen op, 
U snoert hun daarmee de 
mond.

Als ik zie hoe mooi de 
sterrenhemel is, als ik 
kijk hoe prachtig U de 
maan en de sterren heeft 
gemaakt, dan vraag ik mij 
af: “Hoe kan het dat U 
aan de mens denkt? Hoe 
kan het dat U Zich met 
hem bezighoudt?” U heeft 
hem een iets lagere plaats 
gegeven dan de engelen. 
Maar U heeft hem ook 
grote eer en macht 
gegeven. Hij mag van U 
heersen over alles wat 
U heeft gemaakt. U laat 
hem over alles heersen: 
de schapen en koeien, de 
wilde dieren, de vogels in 
de lucht, de vissen in de 
zee en alle andere dieren 
die daar leven.

Heer, onze Heer, de 
hele aarde laat zien hoe 
geweldig U bent

God vraagt: 
“Hoeveel van Mijn Zoon 

vind Ik in jou terug?”

Print deze pagina en hang deze aan de 
badkamerspiegel. Kijk naar je eigen spiegelbeeld 
en denk na over de volgende vraag.

Foto: Pixabay - Mohamed Hassan
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Samengesteld door: Holly Delameillieure

3. Kleine zondagschool

David en Saul
1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18 
(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Introductie

Gebed
Goede God, We hebben gehoord dat David gezalfd werd tot koning. En dat hij de reus Goliat heeft ge-
dood. Het was heel bijzonder wat David meemaakte. Er waren mooie en moeilijke dingen in zijn leven. 
Ook wij maken bijzondere dingen mee. En soms moeilijke. Wilt u bij ons zijn, ook als we het moeilijk 
hebben? Zoals u ook bij David was? 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:

Saul stampt boos door zijn kamer in het paleis. In zijn hoofd hoort hij de vrouwen nog zin-
gen: ‘Saul wint van duizend soldaten, maar David? Die wint van tienduizend soldaten!’ Saul is 
jaloers. Hij wil niet dat David beter is dan hij. Koning Saul wil zélf de beste zijn. Steeds bozer 
loopt hij rondjes om zijn bed. Hij schreeuwt zo hard als hij kan: ‘WAAAAAAH!’ Geschrokken kijkt 
David om de hoek van de kamer. David zal snel een liedje voor hem spelen. Daar wordt de kon-
ing altijd rustig van. David pakt zijn harp en… 
‘Ik steek je dood!’ roept Saul. David schrikt. De speer van koning Saul vliegt door de lucht. 
Recht op David af! Mis! Maar Saul gooit nog een keer. David duikt in elkaar en… weer mis! De 
speer valt op de grond. Ineens wordt Saul weer rustig. Hij zucht verdrietig.
Koning Saul heeft twee kinderen die veel van David houden. Prins Jonatan en prinses Michal. 
Jonatan is de beste vriend van David en Michal is zelfs met David getrouwd. Ze vinden het heel 
erg dat Saul zo boos op David is. 
‘Papa,’ zegt Jonatan tegen koning Saul. ‘U moet David geen pijn doen. Hij heeft gewonnen van 
de reus Goliat en hij doet veel goede dingen voor u.’ David staat verstopt achter een rots, hij 
luistert.
David komt terug naar het paleis van koning Saul. Even lijkt alles goed, maar op een dag hoort 
hij Saul weer schreeuwen.  Snel pakt David zijn harp, hij speelt muziek voor koning Saul en… 
‘WAAAAAH!’ Saul gooit zijn speer naar David. Hij blijft in de muur zitten, vlak naast Davids 
hoofd. David rent naar huis, naar prinses Michal, met de soldaten van Saul achter hem aan. 
Prinses Michal is slim. Ze helpt David om stilletjes uit het raam te klimmen.
‘Ren weg, David!’ Dan pakt ze een beeld. Ze plakt geitenhaar op het hoofd en ze legt het beeld 
in bed. Nu lijkt het net alsof David in bed ligt.
‘Kom naar buiten, David,’ roepen de soldaten buiten. ‘Je moet naar de gevangenis!’
‘Dat kan niet,’ zegt Michal, ‘David is ziek. Hij ligt hier in bed.’ Maar even later komen de soldaten 
weer terug.
‘Doe open, Michal, we tillen David gewoon in zijn bed naar de koning!’ Nu doet Michal de deur 
open. De mannen trekken de deken aan de kant en… ze kijken elkaar verbaasd aan. ‘Dat is Da-
vid niet, het is een beeld!’ Ver weg in de velden rent David. Hij rent helemaal naar het huis van 
Samuel. Bij Samuel kan hij alles vertellen. Eindelijk is David veilig. Veilig voor koning Saul. 
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Vragen 

1. Waarom stampt Saul boos door de kamer van het paleis?
2. Saul is jaloers. Wat betekent jaloers zijn?
3. Waarom is Saul jaloers op David?
4. Waarom moet David weg rennen?
5. Ben jij weleens jaloers geweest op iemand. Waarom? 

Gebedsmoment

Word jij soms boos? Wat maakt je soms boos? Wat doe je als je je boos voelt? Neem een tijd van 
gebed om sorry te zeggen voor de tijden die je boos bent, en om Gods hulp te vragen om niet op an-
deren boos te worden.

Zangmoment

One Rock One Shot: https://youtu.be/pQjDrqeaWbo
Dapper als David: https://tinyurl.com/rzhb9nl

Knutselwerkje

Link naar een leuk knutselwerkje: https://www.gelovenisleuk.nl/
knutselen/40-bijbelverhalen/301-david-vlucht

Tip: maak een filmpje en stuur het naar deWhatsApp groep van dekleine zondagsschool! :) 
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4. Grote zondagschool
Samengesteld door: Geertrui Hostens

Hoe gaat het met jullie? Lukt het allemaal een beetje?
Al veel gewerkt voor school? Sommigen mogen 15 mei terug naar school, anderen niet.
Het is toch allemaal een beetje raar, laten we maar hopen en bidden dat deze periode vlug voorbij 
gaat!

Binnenkort is het moederdag! Ik hoop  dat jullie al iets bedacht hebben om haar een extra te 
verwennen want dit verdient ze! Misschien kan je haar verwennen door een lekker ontbijt klaar te 
maken, de tafel mooi te versieren. Spreek maar even af met grote broer of zus of met papa, misschien 
krijgt mama een lekker dagje vrij!

Ik vond iets moois in een boekje.
Je hebt maar één moeder.
Dus geef haar een knuffel 
En zeg dat je van haar houdt!

Ik stel voor dat jullie allemaal een mooi kaartje maken en opschrijven wat je zo leuk vindt bij je mama. 
Versier het mooi en overhandig het kaartje met een dikke knuffel!
i

Ik wens alle mama’s een hele fijne moederdag  en geniet van alle attenties!
Laat jullie maar lekker verwennen!
Ik wens jullie ook bijzonder Gods zegen!
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Samengesteld door: Jaël Hostens

5. Tieners

Gods liefde is geen ruilhandel

Vandaag is het moederdag! De dag waar moeders eens in de bloemetjes worden gezet. De liefde van 
een moeder naar haar man en kinderen is groot. Elke dag staat ze voor hen klaar. Gods liefde voor ons 
nog veel groter. Daar zullen we het vandaag over hebben. 
De waarde van lippenstift (waargebeurd verhaal bij Bergen-Belsen)
Tegen het einde van de oorlog komen Britse soldaten een concentratiekamp bevrijden en wat ze daar 
aantreff en is gruwelijk. Kinderen die naakt op zoek zijn naar wormen om te op te eten. Honderden 
doden, achteloos opgestapeld. Vrouwen die uitgemergeld en 

alleen liggen te sterven. Dan arriveren er voorraden. 
Heerlijk, want je kunt je voorstellen dat er van alles 
nodig is. Voedsel, kleding, medicijnen. Maar wat 
blijkt? De dozen zitten vol met… lippenstift.

De soldaten zijn woedend. Hoe kon iemand zo stom zijn 
om lippenstift naar een kamp te sturen?! Toch delen ze het 
maar uit. En wat blijkt? Die lippenstift was een briljante 
actie. Vrouwen die alles kwijt zijn – hebben nu ineens 
vuurrode lippen. Ze zijn naakt, uitgemergeld, maar ze 
dragen rode lippenstift. Ineens zijn ze weer vrouw. Ineens 
zijn ze weer mens.
Een concentratiekamp is ontworpen om mensen elke 
waardigheid af te nemen. Je telt niet meer mee. Jij bent 
minder waard dan ik. En héél in het klein, zeg ik dat ook 
wanneer ik iemand niet begroet. Jij bent mijn tijd even niet 
waard. Het is heel makkelijk om liefde te geven aan de 
mensen die ons liefde teruggeven. Om liefde te ruilen. Het is veel moeilijker om liefde te geven aan 
iemand die niets terug kan geven.
God houdt van ons. Om wie we zijn en niet om wat we terug kunnen doen. Die liefde kan nooit 
teleurstellen, en raakt nooit op. Die liefde wordt niet stopgezet als we niet aan de verwachtingen 
voldoen, die krijg je gewoon. In overvloed. Hoe meer liefde je krijgt, hoe meer je ook weer door kunt 
geven.

In de bijbel staan enorm veel verzen over de liefde. Wij gaan er slechte enkele uit Johannes lezen. 
De bekendste teksten over de liefde komen van Johannes, in zijn eerste brief. Daarin schrijft hij ook 
tweemaal die beroemde zin: ‘God is liefde.’

Vraagjes:
- Hoe word je dus liefdevoller?
- Wat helpt daarbij?

Lees 1 Johannes 3:1a en 1 Johannes 16-18:

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! … Wat liefde is, 
hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook 
wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand 
blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een 
broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met 
de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
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Vraagjes: 
- Waaraan herken je dus of iemand God kent?
- Hoe wordt God zichtbaar, volgens Johannes?

In deze tekst komt twee keer de uitspraak ‘God is liefde’ voor. Dat is vreemd natuurlijk, het is veel 
logischer om te zeggen dat God ‘liefdevol’ is. Maar hier staat dat God de liefde zelf is. Wat is het 
verschil, tussen liefdevol zijn en de liefde zelf zijn?

Opdracht 
Kun je op grond van deze adviezen van Johannes een afspraak met jezelf maken, wat je 
komende week anders wil doen, hoe je liefdevoller wilt leven? Kan je vandaag iets liefdevol doen 
voor u mama? 

Lees 1 Johannes 4:7-12 en 1 Johannes 16:

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God 
voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God 
niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige 
Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van 
de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn 
Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders 
en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand 
heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde 
in ons ten volle werkelijkheid geworden… Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren 
kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en 
God blijft in hem.

Lees 1 Johannes 4:19-21

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt: ‘Ik heb 
God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan 
onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, 
niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, 
moet ook de ander liefhebben.
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6. Prediking
Door: Stephan De Feyter

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

Te bekijken / beluisteren via:

Filippenzen 2:1-5

Sinds de lockdown worden wij, en de hele wereld, 
beheerst door corona, alsof die verschrikkelijke 
ziekte heer en koning is. Niet corona, maar wel 
Jezus is Heer en Koning. Hij heeft deze wereld 
gemaakt, Hij is onze Schepper en Heiland. Hij 
heeft de touwtjes in handen, niet corona. In Psalm 
36:10 lezen we: 

“Bij U is de bron van het leven, in Uw licht 
zien wij het licht.”

Hij is de bron van alles en het is aan Christus 
dat wij ons moeten spiegelen. Ook vandaag in 
deze corona-periode mogen wij onszelf de vraag 
voorhouden: Hoe zou Jezus reageren?  Bij al wat je 
doet, wat je zegt, wat je denkt…?   

Dagelijks staan we onder de invloed van de wereld. 
We leven er nu eenmaal middenin en de verleiding 
om er aan toe te geven is groot. Johannes zegt 
hierover in 1 Johannes 2:15-16:

“15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de 
wereld is. 

Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde 
van de Vader niet in hem.

16Want al wat in de wereld is: de begeerte 
van het vlees, 

de begeerte van de ogen en de hoogmoed 
van het leven, 

is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.”

Het is een gedeelte waarin Johannes ons 
ernstig waarschuwt voor het grootste gevaar 
die ons als volgelingen van Jezus Christus 
bedreigt: het gevaar van wereldgezindheid, van 
“wereldgelijkvormigheid”. Filippenzen 2:1-5:

Spiegelbeeld

Wat Paulus hier schrijft is een krachtig statement 
die hopelijk diep tot ons doordringt. 

Hij geeft de opdracht om als eenheid Jezus’ 
voorbeeld na te volgen. Enkele karaktertrekken 
van Jezus: Jezus was in de eerste plaats meelevend 
en hulpvaardig. Hij had een diepe belangstelling 
voor de mensen waarmee hij in contact kwam. 
Jezus was ook enorm vergevensgezind. Hij wist 
heel goed hoe verschrikkelijk en vernietigend, 
en zelfvernietigend, zonde wel kan zijn. Maar, en 
misschien wel de belangrijkste gezindheid van 
Jezus, lezen we in Matteüs 11:29:

«29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij 
dat Ik zachtmoedig ben en nederig van 

hart;”

“1Als er dan enige bemoediging is in 
Christus, 

als er enige troost is van de liefde, 
als er enige gemeenschap is van de 

Geest, als er enige innige gevoelens en 
ontfermingen zijn,

2maak dan mijn blijdschap volkomen, 
doordat u eensgezind bent, 

dezelfde liefde hebt, één van ziel 
bent en één van gevoelen.

3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, 
maar laat in nederigheid de een 

de ander voortreffelijker achten dan 
zichzelf.

4 Laat eenieder niet alleen oog hebben 
voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder 
ook oog hebben voor wat van anderen is.

5 Laat daarom die gezindheid in u zijn 
die ook in Christus Jezus was.”
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Nederigheid is iets wat tegen 
onze menselijke natuur ingaat. 
Want wij hebben die onhebbelijke 
neiging om onszelf voortdurend 
op een verhoogje te plaatsen. 
En precies hier is Jezus voor ons 
een geweldig voorbeeld. Hij deed 
juist het tegenovergestelde. Hij 
was gekomen, niet om te heersen, 
maar om te dienen, 

Het klinkt allemaal heel mooi, maar is 
dit wel realistisch? Misschien vind u van 
uzelf dat u op teveel punten tekortschiet, 
dat u zichzelf niet bekwaam genoeg vindt? 
Weet dan dat Jezus meer waarde hecht 
aan uw verlangen naar Hem, dan aan uw 
bekwaamheid.

Misschien hebt u in uw leven al dingen mee gemaakt 
waarin uw geestelijk leven is vast gelopen? We 
komen vast te zitten, wanneer we wel willen 
veranderen, maar niet kunnen. En meestal is dit 
het moment waarbij men door de knieën gaat en 
we ten einde raad alles open en bloot neerleggen 
aan het kruis. In Marcus 9:23  lezen we 

“23..., alle dingen zijn mogelijk voor wie 
gelooft.”.

We hebben nog iets wat de wereld niet heeft: Wij hebben Gods Geest in ons. We hebben de oneindige 
liefde van God in ons, die moeten we dan ook tenvolle laten doorwerken..

Van zodra wij ons spiegelen aan Jezus, zegt Hij tegen ons: (Matt. 5:14): “Gij zijt het licht der wereld” 
Dat licht moeten we dan ook laten schijnen voor de mensen om ons heen. In Efeziërs 5:9 lezen we dat 
die lichtstralen zijn samengesteld uit goedheid, gerechtigheid en waarheid. 

Ook al kunnen we de volmaaktheid van Jezus in dit leven nooit bereiken, toch moeten we die blijven 
najagen. Paulus schrijft in Filip 3:12-14 

“12 Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, 
maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. 

Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.
13 Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb,

14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, 
mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: 

de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.”

In Kolossenzen 3:14 lezen we:

“14 En kleedt u zich boven alles met de liefde, 
die de band van de volmaaktheid is.”

De dag dat ons leven hier op aarde voorbij is en wij voor Zijn troon van genade komen te staan, dan denk 
ik wel eens dat Zijn eerste vraag aan ons, deze zal zijn: 

Hoeveel van Mijn Zoon vind Ik in jou terug?

Foto: Pixabay - jplenio
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7. Extraatjes

Een gedicht
Door: Stepahn De Feyter

XXI--10     ***  IMMER MET TWEE  *** 

  

Iemand verweet mij dat, 

wanneer men mij aanspreekt, 

er steeds een gesprek met drie volgt... 

ik neem dit op als een compliment.., 

want het is mijn streven, 

immer en altijd.., 

met twee te zijn... 

dus… 

als u mij aanspreekt… 

of u wil mij te grazen nemen… 

wees er dan voor beducht… 

ik ben nooit alleen..! 

  

Stedef 2004-11 
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Nick interviewt:

Annie Termote

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?

Groen. Groen is de kleur van de hoop. Ik 
hoop op betere tijden, het zal nooit meer zijn 
als vroeger. Er is een tijd voor de corona, een 
tijd na de corona en ik wens voor iedereen 
dat wij allen zo goed mogelijk mogen 
proberen om te gaan met de veranderde 
wereld.

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

De gewone dagdagelijkse dingen die 
gebeuren!

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

Hopelijk gaat mij dat niet overkomen. Ik zou 
mijn bijbel, de hond en foto’s van mijn zoon, 
de vrouw en kleinkinderen meenemen. 

Vraag 4:  Wat is je favoriete deel van de 
dag?

Het leukste van de dag is het moment van 
het telefoontje met de kleinkinderen (twee 
keer per dag) en de wandeling met Chocotoff!

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

Eigenlijk ben ik een katten- en hondenmens! 
Ik heb 18 jaar een poes “Caramel” gehad en 
nu heb ik nog mijn hond Chocotoff die 16 
wordt in juli. Het is echt een schat. Braaf en 
een goed gezelschap daar ik alleen ben. 

Bedankt voor dit interview, Annie! 

Wie interviewt Nick volgende week?

Tip: trouw • krullenbol • Haïti?



• 16 •

Puzzelpagina:

Op deze 
zwartwittekening 
zien we drie 
kinderen die aan 
het kamperen 
zijn. De tekening 
bevat heel wat 
informatie die 
je nodig hebt 
om de volgende 
9 vragen te 
beantwoorden.

Vragen
1. Hoeveel toeristen verblijven in het kamp?
2. Wanneer zijn ze aangekomen: vandaag of en-

kele dagen geleden?
3. Is er water in de buurt?
4. Is er een dorp in de buurt?
5. In welke richting blaast de wind: noord of 

zuid?
6. Is het ochtend, middag of avond?
7. Waar is Alex?
8. Wie moest gisteren koken?
9. Welke dag (datum) is het vandaag?

Volgende week de oplossing
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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
VU
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Gezocht, lekkere 
recepten, creatieve 
opdrachten, leuke 

puzzels, mooie 
foto’s voor de 

volgende editie!

BE17 0012 2662 5321

Giften / collecte

Werkje kleine 
zondagschool

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen



Bijlage kleine zondagschool 1/1

D
a

v
id

 e
n

 S
a

u
l 
| 1

 S
a

m
u

e
l 
18

:6
-1

6
 e

n
 1

9
:1

-1
8


