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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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30 dagen bidden tijdens de Ramadan
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Opgelet • Nieuw mailadres!

Volgende zoom-dienst • avondmaal
Wegens het succes van de vorige zoom-diensten zullen we dit tweewekelijks 

blijven organiseren. De volgende keer zullen we avondmaal houden.

Wil je hier aan bijdragen? Dat mag zeker, neem contact op met de werkgroep of 
de oudsten. De werkgroep zorgt steeds voor de technische ondersteuning. 

mag je vanaf nu naar de werkgroep sturen via:

gedichten • kaartjes • 
tekeningen • foto’s • recepten • 
puzzels • creatieve opdrachten • 
kunstwerken • en meer ...

weekbundel@depottenbakker.be

Volgende zoom-diensten: 31 mei • 14 juni • 28 juni • ...
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder 
Zorg dat je brood en druivensap hebt klaarstaan
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
Wachtwoord voor 31 mei: volgt volgende week

https://bit.ly/2LGBlP7

Help ons!
Vul de enquete in:
Duurt ongeveer 10 minuten

We zijn dringend op zoek naar 
cover-foto’s



• 4 •

1. Aanbidding
Samengesteld door: Stephan & Ingrid

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpyxpQje4nbldxU5Dvfd1Dca

https://open.spotify.com/playlist/0pJD1oXh8QfzOLeAnBkUSs

Mijn hoop is op U, Heer (Opw 337)

Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer,
van U.

Mijn hoop is op U Heer,
mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer,
van U.

Ik prijs U met heel mijn hart,
ik prijs U met al mijn kracht.
Met heel mijn hart,
met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

Staand’ op de beloften (Opw 216)
(versie: country trail band)

Staand’ op de beloften van mijn Heer en God,
weet ik in zijn hand geborgen gans mijn lot.
Glorie en aanbidding zij mijn dierb’re Heer,
zijn beloften falen nimmermeer.

Refrein:
Glorie, glorie!
Nimmer kan het eeuwig woord des Heren falen!
Glorie, glorie!
‘k Sta vast op de beloften van mijn God!

Staand’ op de beloften van mijn Heer en God,
ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot.
Bergen zullen wank’len, 
maar Gods woord houdt stand,
veil’ge gids naar ‘t hemels vaderland!

Staand’ op de beloften van mijn Heer en God,
vind ik in zijn Woord mijn hoogste zielsgenot.
Zijn beloften zijn, o welk een zaligheid,
ja en amen, tot in eeuwigheid!

Refrein

Staand’ op de beloften van mijn Heer en God,
onderhoud ik vast en moedig zijn gebod.
Rustend in mijn Jezus als mijn al in al,
vrees ik voor geen tegenspoed of val.

Refrein

‘k Sta vast op de beloften van mijn God!

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Juicht, want Jezus is Heer (Opw 174)

Refrein:
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem,
die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning,
die mensen het leven weer geeft.

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.

Refrein

Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

Refrein

Tegenstem vrouwen

Refrein:
Wij juichen, tot eer van
onze God
die ons liefheeft.
Wij juichen, tot eer van
onze God.

Liefde is zijn
schepping,
zou hij jou
vergeten.

Refrein

Wees een boom die
vruchtdraagt,
drink het levend
water

Refrein

We’ll Understand It Better By And By (Gy Penrod)

Chorus:
By and by, when the morning comes,
when the saints of God are gathered home,
we will tell the story how we’ve overcome,
and we’ll understand it better by and by.

Trials dark on every hand,
and we cannot understand
all the ways of God would lead us
to that blessed promised land;
but he guides us with his eye,
and we’ll follow till we die,
for we’ll understand it better by and by.

Chorus

Temptations, hidden snares
often take us unawares,
and our hearts are made to bleed
for a thoughtless word or deed;
and we wonder why the test 
when we try to do our best,
but we’ll understand it better by and by.

Chorus (2x)

we will tell the story how we’ve overcome,
and we’ll understand it better by and by.

Vertaling:
Straks zullen we alles beter en volkomen begrijpen’ 

Refrein:
Alleszins, wanneer straks de morgen aanbreekt,
en Gods heiligen zich Thuis verzameld hebben,
dan zullen we vertellen hoe we hebben overwonnen,
en dan zullen we alles beter en volkomen begrijpen.

Zware beproevingen aan alle kanten,
en we kunnen het niet begrijpen
dat al Gods wegen bedoeld zijn om ons te leiden
naar het gezegende en Beloofde land
maar Hij leidt ons met Zijn oog,
en we volgen Hem tot de dood,
want straks zullen wij alles beter en volkomen begrijpen.

Refrein

Verleidingen en verborgen valstrikken 
overvallen ons vaak onverwachts, 
en onze harten moeten vaak bloeden 
als gevolg van een onbezonnen woord of daad; 
en we vragen ons af: waarom deze beproeving 
terwijl we toch ons best proberen te doen, 
maar straks zullen we alles beter en volkomen begrijpen. 

Refrein (2x)

dan zullen we vertellen hoe we hebben overwonnen,
en dan zullen we alles beter en volkomen begrijpen.
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Ik vermag alle dingen (Opw 122)

Ik vermag alle dingen                
in Hem die mij kracht geeft,        
ik vermag alle dingen in Hem.       

Ik vermag alle dingen                
in Hem die mij kracht geeft,        
ik vermag alle dingen in Hem.      

Ik vermag alle dingen in Hem,
alles in Hem, ja alles in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem.
Ik vermag alle dingen in Hem.

Uw Liefde heb ik lief (Opw 494)

Soms als ik uw liefde voel
zomaar op de straat, heel dicht bij,
dan bid ik en fluister ik uw naam.
Soms als U mij aanraakt Heer
op een stil moment van de dag,
dan zing ik: mijn God, ik heb U lief.

En af en toe, dan zou mijn hart haast barsten,
als ik ervaar hoe groot uw liefde is.
Dan groeit in mij steeds sterker dit
verlangen: laat heel de wereld zien,
hoe echt uw liefde is.

Ik heb U lief, wil ik roepen over straat.
Ik heb U lief, wil ik schreeuwen uit mijn hart.
Ik heb U lief, om uw liefde echt en diep,
ja, uw liefde heb ik lief.

Foto: Pixabay - klimkin
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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:

Laat Uw glorie zien (Opw 557)

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

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

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

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

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

Refrein

Vers 1

Refrein

Laat uw glorie zien … 
Wij aanbidden U …

Ik heb U nodig (Opw 763)

Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

Refrein:
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.

Refrein

Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

Refrein (2x)

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.
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2. Weekuitdaging

Foto: Pixabay - tookapic

Getuigenis & bemoediging
Neem een kort getuigenis op. Hoe heeft de corona-crisis jou veranderd? 
Wat heb je geleerd? Hoe heb je een getuigenis kunnen zijn? Hoe 
heb je zegen ervaren? Stuur je getuigenis door naar weekbundel@
depottenbakker.be zodat we zondag een getuigenissendienst kunnen 
organiseren.

Ps. als je 
doorstuurd voor 

donderdag 21 
mei 21u dan 

kunnen we 
je getuigenis 
gebruiken in 
de komende 

zondagsdienst.

Wil je wel graag 
een getuigenis 

geven maar kan 
je deze zelf niet 

opnemen? Laat het 
aan iemand van 
de werkgroep of 

de oudsten weten, 
dan kunnen we 

eventueel komen 
filmen.

Vrees niet want Ik ben 
met u. Zie niet angstig 
rond, want Ik ben uw God. 
Ik sterk u. Ook help Ik u, 
ook ondersteun Ik u met 
Mijn heilrijke rechterhand. 
Jesaja 41:10
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3. Kleine zondagsschool
Samengesteld door: Holly Delameillieure

David en Goliath
Psalm 23 
(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Introductie

Gebed
Goede God, Dank u wel dat u voor ons zorgt, zoals een herder voor zijn schapen. U geeft ons alles wat 
we nodig hebben. U bent altijd bij ons. U beschermt ons en geeft ons moed. Ook als we het moeilijk 
hebben. Dank u wel daarvoor. 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:

David pakt zijn harp. Hij is een lied aan het maken. Een lied over God. Over hoe goed God voor 
hem zorgt. Het begin van het lied heeft hij al. Hij zingt het zachtjes: De Heer zorgt voor mij, zo-
als een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. Hij wijst me de weg, 
zoals een herder, die zijn schapen naar groen gras en fris water toe brengt. Bij de Heer ben ik 
veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is 
het nacht om mij heen. Want u bent bij mij, Heer. U zorgt voor mij, en dus ben ik veilig. U geeft 
mij moed. Zo is God, denkt David. Een herder, net zoals ik vroeger was. Maar dan de allerbeste 
herder die je je kunt voorstellen.
David denkt aan de tempel die hij wil gaan bouwen. Dat wordt een prachtig huis waar God kan 
wonen. Als die tempel er is, dan kun je eigenlijk bij God op bezoek. Wat zal dat fijn zijn! Da-
vid pakt zijn harp weer. Ineens weet hij hoe het lied verder moet gaan: U nodigt mij uit in uw 
prachtige huis, ik kom op bezoek in uw tempel. U zorgt voor een maaltijd: de tafel staat vol met 
het lekkerste eten en drinken. Mijn vijanden zien dat u goed voor mij zorgt. Het maakt me zo 
blij, Heer, dat u van me houdt. Ik zou wel altijd bij u willen wonen. De rest van mijn leven, heel 
dicht bij u. Daar vind ik het echte geluk.

Vragen 

1. David is nu koning, maar welk beroep had hij eerst?
2. Weet jij wat een herder doet? Zou jij later herder willen worden? Waarom wel of niet?
3. David zingt in het lied dat God op een herder lijkt. Kun jij uitleggen waarom?
4. David vindt God de allerbeste herder die er is. Waarom vindt hij God de beste herder?

Gebedsmoment

Vandaag zullen we ons richten op God danken. Waarvoor zijn wij dankbaar? Hoe kunnen wij zien dat 
God voor ons zorgt? Neem een tijd om God te danken.
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Zangmoment

De Heer is mijn Herder: https://youtu.be/FTgl7BCa6as
Jezus is de Goede Herder: https://youtu.be/2lfrW-gUdag

 
Zondagsschool filmpje en stuur het naar de WhatsApp groep van de kleine zondagsschool! :) 

Knutselwerkje

1. Een herdersstaf:

Wat je nodig hebt: een dunne boomtak (op wandelstokhoogte); het werkblad (in bijlage); wol 
of katoen in allerlei kleuren; repen stof of lintjes; scharen; potloden en stiften; lijm en een per-
forator

Aan de slag: 

1. De kinderen maken de stok vrij van zijtakken.
2. De kinderen omwikkelen de stok met verschillende kleuren wol, katoen, lint of repen.
3. De kinderen kleuren de schapencirkels, vouwen ze om en plakken ze aan elkaar met lijm.
4. Maak met de perforator een gaatje door de schapencirkels.
5. De kinderen knopen, eventueel met hulp, de schaapjes vast aan een touwtje en hangen ze aan 

de staf.

Klaar met je knutselwerkjes? Neem een foto en stuur naar de WhatsApp groep! 
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4. Grote zondagsschool

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

Lezen: 1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 

Nabal is een rijke man In Maon woonde in die tijd een heel rijke man. Hij heette Nabal, en zijn vrouw 
heette Abigaïl. Zij was slim en mooi, maar Nabal was gemeen en slecht. Hij hoorde bij de familie van 
Kaleb. Hij had bij de stad Karmel drieduizend schapen en duizend geiten. Op een dag was hij daar, 
omdat zijn schapen geschoren werden. David  was in de woestijn van Paran toen hij dat hoorde. 
David vraagt Nabal om een beloning Toen stuurde David tien soldaten naar de stad Karmel met deze 
boodschap voor Nabal: ‘Ik hoop dat het goed gaat met u, uw familie en uw bezittingen. Ik heb gehoord 
dat uw  herders  bezig zijn de schapen te scheren. Die  herders zijn steeds bij mij en mijn  soldaten  in 
de buurt geweest. Wij hebben hun geen kwaad gedaan. En niemand kon iets van hen stelen. Vraag het 
maar aan uw  herders, dan zullen zij u vertellen dat het waar is. Ik vraag u om mijn  soldaten  net zo  
goed  te behandelen. Geef mij en mijn  soldaten  op deze feestdag al het eten dat u kunt missen. Toen  
Davids   soldaten  bij Nabal kwamen, vertelden ze hem alles wat  David gezegd had. Daarna wachtten 
ze op Nabals antwoord. Nabal wil niets aan David geven Maar Nabal zei tegen de  soldaten  van  David: 
‘Wat denkt die  David  eigenlijk? Denkt die zoon van  Isaï  dat hij belangrijk is? Hij is toch maar een 
knecht die weggelopen is bij zijn meester? Dat soort knechten zijn er tegenwoordig zo veel. Waarom 
zou ik mijn brood, water en vlees aan jullie geven? Het vlees heb ik klaargemaakt voor mijn  herders. 
En dat geef ik niet zomaar weg!’ Toen gingen de  soldaten  van  David terug. Ze vertelden alles aan  
David. En  David  zei: ‘Pak je  zwaard!’ Iedereen pakte zijn  zwaard, ook  David  zelf. Daarna gingen 
er vierhonderd  soldaten met  David  mee. Tweehonderd andere  soldaten  bleven achter bij de 
spullen. Nabals vrouw, Abigaïl, hoort dat Nabal David beledigd heeft. Terwijl David en zijn soldaten 
goed voor Nabals herders zijn geweest. Abigaïl moet iets doen, anders loopt het slecht af met Nabals 
familie en iedereen die voor hem werkt. Abigaïl gaat op weg naar David Toen verzamelde Abigaïl 
snel tweehonderd broden, twee zakken  wijn en het vlees van vijf schapen. Ook nam ze vijf zakken 
geroosterd graan, honderd rozijnenkoeken en tweehonderd vijgenkoeken. Ze legde al die spullen op 
een paar ezels. Daarna zei ze tegen haar knechten: ‘Ga alvast op  weg, dan kom ik achter jullie aan.’ 
Maar ze vertelde niets aan haar man Nabal. Abigaïl ging met haar ezel op weg door de bergen. Op dat 
moment kwam  David met zijn  soldaten  van de andere kant. Omdat ze in de bergen waren, zagen ze 
elkaar eerst niet. Maar plotseling zag  David  Abigaïl aankomen. David  had net nog gezegd: ‘Waarom 
heb ik het bezit van die Nabal in de woestijn eigenlijk bewaakt? Hij is helemaal niets kwijtgeraakt, 
maar als dank heeft hij mij kwaad gedaan. Voor de ochtend zal ik alle mannen die bij Nabal horen, 
doden! Anders mag God me straffen. Abigaïl spreekt tegen David Toen Abigaïl  David  zag, stapte ze 
zo snel mogelijk van haar ezel af. Ze knielde voor  David  en maakte een diepe buiging. Ze zei: ‘Het 
is allemaal mijn schuld, heer. Ik heb de soldaten die u gestuurd had, niet gesproken. Laat mij het 
allemaal uitleggen. Luister alstublieft naar mij, luister niet naar die Nabal. Hij is een waardeloze man 
zonder verstand. Zo zeker als de Heer leeft en zo zeker als u zelf leeft: de Heer heeft ervoor gezorgd 
dat u geen wraak genomen hebt, en niemand gedood hebt. Ik heb geschenken meegenomen. Geef die 
alstublieft aan de soldaten die steeds bij u zijn. Vergeef het mij alstublieft als ik iets verkeerds gedaan 
heb. U vecht voor de Heer. Daarom zal er in uw familie altijd een koning zijn. Ik weet zeker dat de Heer 
daarvoor zal zorgen. Maar dan mag u nooit iets verkeerds doen. De Heer, uw God, zal u beschermen. 
Ook als iemand u achtervolgt of probeert te doden. Maar de Heer zal uw vijanden niet beschermen. 
Het zal slecht met hen aflopen. Net zoals het slecht zal aflopen met Nabal. De Heer zal alles doen wat 
hij aan u beloofd heeft. Hij zal u  koning  maken. Maar dan mag u niets doen waar u later spijt van 
krijgt. U mag niets verkeerds doen. U mag geen wraak nemen en geen onschuldige mensen doden. 
Als de Heer er later voor zorgt dat het goed met u gaat, denk dan alstublieft ook aan mij. David geeft 
Abigaïl antwoord Toen zei  David  tegen Abigaïl: ‘Ik dank de Heer, de God van Israël. Want hij heeft 
jou vandaag naar mij toe gestuurd. Ik dank jou ook, want je hebt wijze woorden gesproken. Ik wilde 
vandaag wraak nemen en mensen doden, maar jij hebt me tegen-gehouden. Gelukkig heeft de God 
van Israël er vandaag voor gezorgd dat ik niets verkeerds gedaan heb. Anders had ik ook jou kwaad 
gedaan. Jij bent net op tijd naar mij toe gekomen. Dat is zo zeker als de Heer leeft! Want anders 
zouden morgenochtend Nabal en al zijn mannen gedood zijn.’ Toen nam  David  de geschenken van 
Abigaïl aan. En hij zei tegen haar: ‘Ga nu rustig naar huis. Ik heb gehoord wat je vroeg, en ik zal doen 
wat je gezegd hebt. Korte tijd later sterft Nabal en trouwt David met Abigaïl.

Samengesteld door: Kurt Bogaerts
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UITLEG VAN DE BIJBELTEKST

Het verhaal begint met een korte beschrijving van Nabal en zijn vrouw. Nabal is heel rijk, maar hij 
is ook gemeen en slecht. Zijn vrouw Abigaïl daarentegen is juist wijs en mooi. Nabal is niet van 
plan David en zijn mannen eten te geven. Hij laat merken dat hij David helemaal niet belangrijk 
vindt. Waarschijnlijk weet Nabal van de breuk tussen David en Saul, want hij wil deze ‘knecht die 
weggelopen is bij zijn meester’  (1 Samuel 25:10) niet helpen. David is woest en wil deze reactie van 
Nabal vergelden. ‘Pak je zwaard!’ zegt hij tegen zijn mannen (1 Samuel 25:13). Ondertussen vertelt 
één van Nabals herders aan Abigaïl wat er is gebeurd. Ze grijpt meteen in: zo snel mogelijk stuurt ze 
eten datgene wat David van Nabal had gevraagd naar David en zijn soldaten. Abigaïl laat David zien 
dat zij hem wel belangrijk vindt. Ze knielt en buigt diep (vers 23-25), ze neemt de schuld zelfs op 
zich en vraagt David naar haar te luisteren (vers 24-25). Ze zegt ook dat David niet naar Nabal moet 
luisteren. ‘Hij is een waardeloze man zonder verstand.’ De naam Nabal betekent ook: dwaas. Daarna 
spreekt Abigaïl profetische woorden over Davids koningschap. Deze woorden lijken op de profetie van 
de profeet Natan in 2 Samuel 7:8-17, zie ook Bijbel Basics zondag 114. Abigaïl voorkomt hiermee dat 
David een moord pleegt. Ze zegt ook verschillende keren dat God David koning zal maken, maar dat 
hij dan niets verkeerds mag doen en geen wraak mag nemen (vers 26-30).Abigaïls optreden is een 
schot in de roos. David komt door haar woorden tot inkeer. Hij erkent dat het niet goed is om wraak 
te willen nemen en dankt God voor Abigaïls tussenkomst (vers 32-34). De rest van het verhaal is snel 
verteld. Nabal sterft. Daarna vraagt David Abigaïl ten huwelijk. Dit huwelijk is voor David ook een 
belangrijke politieke stap. Nabal was namelijk een belangrijke persoon uit de stam van Kaleb. Hierdoor 
krijgt David de macht in Hebron, de stad die Jozua aan Kaleb had gegeven (Jozua 14:13-15). Later zal 
David daar koning worden (2 Samuel 2:1-4).

Nuttige bezighoud: 

Wat heb je nodig:
• een lege weckpot of vuurvaste vaas 
• een waxinelichtje 
• azijn 
• 1,5 pakje bakpoeder 
• een gasaansteker 
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Aan de slag:
• Strooi het bakpoeder in de weckpot. 
• Het bakpoeder staat voor het eten dat Nabal niet wil delen. 
• Zet het waxinelichtje in de pot. 
• Het waxinelichtje staat voor David. -  Steek het waxinelichtje aan. -  David ontsteekt in woede. 
• Laat voorzichtig wat azijn langs de rand in de weckpot lopen. -  Abigaïl spreekt wijze woorden tegen 

David. 
• Wat gebeurt er?
• De woorden van Abigaïl sijpelen door. Ze hebben effect: Davids woede bekoelt, hij verandert van 

gedachten. 

Uitleg: 
Als bakpoeder en azijn worden vermengd, gaat het schuimen. Er ontstaat koolstofdioxide. Dit verdringt 
de zuurstof in de weckpot. Hierdoor gaat het waxinelichtje uit.

In bijlage nog 2 werkblaadjes voor degene die goesting hebben, ouders mogen gerust meedoen.
Woordje uitleg bij het werkblad 1 met de grote tabel.

•	 knippen alle zinnen uit. 
•	 zet het verhaal in de juiste volgorde
•	 als ze de puzzel in de juiste volgorde hebben gelegd, lezen ze van boven naar beneden hoe het 

komt dat David geen verkeerde dingen doet door de tussenkomst van Abigaïl.
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

5. Tieners

Hoikes!
Deze keer geven we geen volledige uiteenzetting van een bepaald thema, maar laten we jullie op onderstaande site 
zelf de keuze om enkele korte video’s te bekijken met allerlei geloofsvragen, die gericht zijn op jonge mensen. 
Je kan een keuze maken uit de verschillende onderwerpen / video’s o.b.v. de volgende vragen:
• wat houdt mij de laatste tijd bezig?
• met welke vraag zit ik, waar ik nog steeds geen antwoord op gekregen heb?
• waar wil ik graag meer over weten?

Je hebt deze keuze uit diverse onderwerpen: kies er één of enkele uit die jou aanspreken! Op die manier kan je deze 
keer echt gericht graven naar hetgeen jou bezighoudt!

Je vindt een gamma aan vragen en besprekingen ervan op deze website:

www.stronglife.nl
Veel kijkplezier! Laat gerust weten wat je ervan vond in de Whatsapp-groep!
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6. Getuigenissendienst

Foto: Pixabay - Free-Photos

Samengesteld door: Stephan De Feyter

Psalm 111
Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn 

hart in de grote kring van oprechten.
Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze 

liefheeft, onderzoekt ze.
Zijn daden hebben glans en glorie, zijn 

rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
Hij stelde een gedenkdag in voor zijn 

wonderen, genadig en liefdevol is de HEER.
Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen, eeuwig 

gedenkt hij zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en 

gaf hun het land van andere volken.
Waarheid en recht zijn het werk van zijn 

handen, uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, 

gemaakt volgens waarheid en recht.
Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor 

eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en 
ontzagwekkend is zijn naam.

Het begin van wijsheid is ontzag voor de 
HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed 

inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Vanaf zaterdag 23 mei kan je via deze link de 
opgenomen getuigenissendienst bekijken:

Getuigenissen kan je nog doorsturen tot donderdag 21 mei 21u
naar weekbundel@depottenbakker.be

https://www.depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-3/
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7. Extraatjes

II-1 *** FIETSEN *** 

 

fietsen is voor mij, 

de ideale ontspanning... 

niet zozeer voor het fietsen zelf, 

maar  wel het genieten... 

van de natuur... 

wanneer je rijdt, 

door een heuvelachtig landschap, 

en je komt boven op de heuvel, 

is er veel kans... 

dat er een enorm  

panoramisch uitzicht 

tevoorschijn komt, 

dan zet ik mijn fiets even opzij... 

en ga ik zitten in het gras, 

en dan geniet je... 

je kijkt naar het beneden je  

liggende landschap, 

je kijkt zover je kunt... 

zonder nadenken... 

zonder piekeren... 

gewoon maar kijken.... 

dan  kijk je naar boven, 

en tuurt het hele wolkenveld af... 

alsof je een verschijning verwacht... 

en je begint te praten, 

tegen jezelf…  en tegen Hem... 

en het valt op,  dat steeds  

hetzelfde onderwerp terugkomt, 

over het wat er me te doen staat, 

op welke manier ik mij  

ten dienste kan stellen  

voor de mensheid, 

maar zoals de voorgaande keren, 

zal het antwoord  

voor een volgende keer zijn... 

ik stap dan terug op m'n fiets, 

en laat me naar beneden glijden... 

met als enigste geluid, 

het gerikketik van je fiets... 

en het gesuis van de wind... 

je ogen gericht op het landschap, 

dat, eerst langzaam, 

maar dan sneller verdwijnt...  
 

Stedef 1998-12 
Foto: Pixabay - Philip Kofler

Door: Stephan De Feyter
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Stedef 1998-12 

Nick interviewt:

Thomas, Rina, Mark & Stefanie

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?
Rina & Thomas: groen, we hebben heel veel tijd nu 
met de kinderen en nemen ze veel buiten mee. In onze 
buurt is er veel groen en de Mark en Stefanie vinden 
het zo leuk om rond te fietsen of samen naar het park 
te gaan.

Vraag 2: Wat is het onderwerp waarover je het 
liefst met mensen praat?
Rina & Thomas: de gewone dingen in het leven van een 
mens, iedereen heeft wel wat te vertellen en omdat 
iedereen anders is zijn er steeds wel andere dingen dat 
je hoort en waarover je kan praten.

Vraag 3: Ik ga naar een onbewoond eiland en 
neem deze drie dingen mee: …
Rina: Mark, Stefanie en mijn man (telt mee als 
dingen?)
Thomas: mijn vrouw, Mark en Stefanie (hoewel ze veel 
meer dan dingen zijn..)

Vraag 4: Wat is jouw geheime talent?
Rina: ik heb niet echt een idee van een geheim talent, 
maar ik heb wel ontdekt dat ik graag nieuwe dingen 
opzoek om te doen zoals nieuwe recepten zoeken om 

gerechten klaar te maken, of nieuwe dingen opzoek om 
te knutselen met Mark en Stefanie.
Thomas: verschillende zaken proper en nieuw maken.

Vraag 5: Wat is je favoriete deel van de dag?
Rina: de ochtend, want wat is het zo fijn om op te staan 
en mijn kinderen en man te zien.
Thomas: de start van een nieuwe dag, waar alles nog 
kan en mogelijk is.

Vraag 6: Nog iets dat je hier kwijt wil? 
Rina: ik verlang er wel naar dat deze corona crisis 
vlug voorbij is, en dat het normale leven terug kan 
komen. dat we mekaar gewoon kunnen zien en dat we 
gemakkelijk kunnen gaan naar waar we willen.
Thomas: deze coronatijden gaan wel voorbij, neem 
nu echt goede tijd met je gezin of naaste familie. Er 
zijn goeie momenten, waarvoor we heel dankbaar 
zijn, maar ook momenten dat je het moeilijker hebt 
samen of minder rustig: ook deze momenten helpen 
jullie samen groeien en brengt jullie dichter bij mekaar. 
Zoek wijsheid in de moeilijke momenten hoe je met 
mekaar omgaat. Laat Liefde komen in de eerste plaats, 
bedenk steeds hoe God jullie lief heeft en hoe Hij steeds 
bij jullie is, in de goede en slechte periodes.

Bedankt voor dit interview! 

Wie interviewt Nick volgende week?

Ti
p

: 
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Puzzelpagina

Avinoe Malkenoe

Avinoe Malkenoe (Hebreeuws: ּוניִבָא 
 onze Vader, onze Koning) is een ,ּונֵּכְלַמ
Joods gebed dat onderdeel uitmaakt 

van de synagoge-liturgie van de 
Joodse feestdagen Rosj Hasjana (Joods 

Nieuwjaar) en Jom Kipoer (Grote 
Verzoendag).

Joseph H. Hertz (gestorven in 1946), 
opperrabbijn van het Britse Rijk, 

omschreef Avinoe Malkenoe als “het 
oudste en meest emotionele gebed 

van het gehele Joodse jaar”. Het 
maakt gebruik van twee metaforen 

van God die elk apart in de Bijbel 
voorkomen: “Onze Vader” (Jesaja 
63:16) en “Onze Koning” (Jesaja 

33:22).

Het wordt meestal in beurtzang 
gezongen, dat wil zeggen dat 

de chazan (voorzanger) de eerste 
regel zingt, de gemeente de tweede 

regel (op dezelfde melodie), de chazan 
vervolgens de derde, de gemeente dan 

weer de vierde, enzovoorts. 

Luister zeker eens naar dit prachtige 
lied, Avinu Malkeinu, gezongen in 
een kortere versie, door Barbra 

Streisand, met Engelse vertaling:
https://bit.ly/2WFkC52

Hetzelfde lied maar gezongen door 
het Joodse Shira Choir ft. Shulem 

Lemmer (voorzanger), zonder 
vertaling:

https://bit.ly/2X1Xm0o

Ingediend door: 
Mieke Messely

Inspirerend:
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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:

weekbundel@depottenbakker.be

Deadline: zaterdag 21u

https://bit.ly/2LGBlP7

Help ons!
Vul de enquete in:
Duurt ongeveer 10 minuten
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Giften / collecte

Werkje kleine 
zondagsschool

Werkje grote 
zondagsschool

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen
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