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Inhoud:

volgende zoom-dienst • avondmaal

Zoom-diensten worden tweewekelijks 
georganiseerd. 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. 

Wil je graag de zoom-dienst eens bijwonen, maar heb je geen internet? Dan willen 
we graag regelen dat jij tijdens de volgende zoom-dienst bij iemand op bezoek kan 

komen. Laat het weten aan de oudsten of de werkgroep, dan kunnen we samen 
kijken wat we kunnen regelen.

Volgende zoom-diensten: 28 juni • 12 juli • 26 juli • ...
Start: 10u • voor technische ondersteuning kom je best 15 min eerder 
Link: www.depottenbakker.be/go/zoom
Wachtwoord voor 28 juni: volgt volgende week

Foto: pixabay - couleur
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpw4-gn9e6bXjqk-K4aqFE43

https://open.spotify.com/playlist/0Qgm0lAXx2OivYkpQ6sP45?si=F3NOJKHiQkq44f3awCXr8g

Lied van de maand:
Vul dit huis met Uw glorie (Opw 815)

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. Fo
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God van het Licht (Opw 807)

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont, (3x)

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein

Bridge: (4x)
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

Refrein (…)

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Als het leven soms pijn doet
(Reni & Elisa)

Als het leven soms pijn doet,
en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Refrein:
Juist op die momenten
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.
dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Als ik kom met al mijn vragen
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.

Refrein

Bridge:
Heer wilt U mij helpen
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart!

Refrein

I have a Light (Opw 563)

Chorus: (2x)
I have a light and it always shines.
It shines in the day
and it shines in the night
When the dark days come
and the sun isn’t bright,
I will be shining, for I have a light.

Oh, my light is the Lord,
oh, Jesus by name.
My light is the Spirit,
who leads me to change.
My light is the Father,
who gave up His own.
My light is the hope i’ll be with Him
in a heavenly home.

Chorus (2x)

for I have a light (4x)

Tel uw zegeningen (JDH 256)
Versie Country Trails Band

Als op’s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze één voor één 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
 
Drukken’s levens zorgen 
u soms zwaar ter neer.
Schijnt het kruis te zwaar u, 
zeg het aan de Heer,
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vliên

Refrein:
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle noem ze één voor één, 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed,
Weet uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop.
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal,
Tel uw zegeningen, Eng’len luist’ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, 
volg dan blij te moe.

Refrein (3x)

Stil, mijn Ziel, wees Stil (Opw 717)

Stil, mijn ziel wees stil, en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds,
Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

Refrein
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw,
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

Refrein

Stil, mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein (2x)

Ik rust in U alleen.
In U alleen
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Kom tot de Vader (Opw 599)

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein:
Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein (2x)

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

You Raise Me Up (Josh Groban)
Selah version

When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

Chorus: (2x)
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

There is no life, no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when You come and I am filled with wonder
Sometimes, I think I glimpse eternity

Chorus

You raise me up to more than I can be

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
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2. Weekuitdaging

Dank God voor de regen!
We zijn hier in België zo vertrouwd met de regen. De meeste mensen houden niet 
zo van regen, vaak irriteren we ons eraan. Ook de Bijbel spreekt verschillende keren 
over regen. Regen wordt soms symbolisch gebruik voor als het moeilijk gaat in ons 
leven. Rob Bell geeft in dit filmpje een mooie uitleg over hoe wij regen ervaren en hoe 
God naar ons kijkt doorheen de regen.

Wanneer heeft het in jou leven voor het laatst geregend? 

Laten we God danken voor de regen in ons leven. 

https://youtu.be/Qwk4QHNYHeo

Foto: Pixabay - Ri Butov
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Samengesteld door: Holly Delameillieure

3. Kleine zondagsschool

https://youtu.be/Qwk4QHNYHeo

Het Voorbeeld van de tien meisjes
Matteüs 25:1-13 
(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Introductie

Gebed
Goede God, Dit verhaal leert ons iets over uw nieuwe wereld. Soms lijkt die wereld heel ver weg en 
vergeten we eraan te denken. U wilt dat we goed opletten en geduldig wachten tot u komt. Help ons 
om goed voorbereid op weg te gaan, net als de verstandige meisjes uit het verhaal. We weten niet 
wanneer uw nieuwe wereld komt. Maar help ons om er toch steeds aan te denken, zodat we klaar zijn 
voor uw komst. 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:

Jezus en zijn vrienden zijn in Jeruzalem. Ze zijn net met z’n allen naar de tempel geweest. ‘Ik 
was helemaal vergeten dat de tempel zó mooi en zo groot is,’ zegt Petrus. ‘Al die gebouwen die 
erbij horen. En dat enorme plein.’
‘Kijk nog maar eens goed naar al die gebouwen,’ zegt Jezus. ‘Want op een dag zijn ze weg. Op 
een dag is de tempel er niet meer. En dan kom ik weer bij jullie terug, en dan zal Gods nieuwe 
wereld er eindelijk zijn.’
‘Maar wanneer is dat dan?’ zegt Johannes. ‘Wanneer komt u precies terug? En wanneer komt 
die nieuwe wereld?’
‘Dat weet ik zelf nog niet,’ zegt Jezus. ‘Ik weet alleen dat het onverwachts zal zijn. Luister, ik 
zal jullie een verhaal vertellen. Een verhaal over tien meisjes die naar een bruiloft gaan. De 
meisjes zien er prachtig uit. Ze hebben kleurige jurken en mooie sandalen aan, en ze hebben 
allemaal een lamp in hun hand. Een olielamp. Want de bruiloft gaat bijna beginnen, en de tien 
meisjes mogen helpen met het feest. Zij moeten ervoor zorgen dat het pad naar de trouwzaal 
mooi verlicht is. Dat er langs de weg lampjes branden. Tien lampjes. Waardoor je in het donker 
precies kunt zien waar je loopt. De bruidegom is er nog niet. Niemand weet hoe laat hij komt. 
Stel je voor dat hij komt als het al donker is, dan is het natuurlijk fijn als er lichtjes branden. 
Want de bruidegom moet niet per ongeluk in de modder stappen. Of in een gat vallen. De zon 
gaat onder. Het wordt langzaam donker. De maan komt op, de nacht begint. De sterren gaan 
branden. Waar blijft de bruidegom nou? De meisjes krijgen honger. Ze hebben zin in taart en 
in lekker eten. Maar de bruidegom komt maar niet. De meisjes worden moe. Ze geeuwen. Ze 
staan al zo lang klaar. En de bruidegom is er nog steeds niet. Eén van de meisjes gaat heel 
even zitten, met haar rug tegen een boom. Even uitrusten. Een ander meisje gaat in het gras 
liggen. Ze doet haar ogen héél even dicht. ‘Ik ga ook even liggen hoor,’ zegt een ander meisje. 
Het duurt niet lang of alle meisjes slapen. En dan, ineens, worden ze wakker. Het is nog steeds 
donker. Maar in de verte klinken vrolijke stemmen. Er klinkt muziek. De bruidegom komt 
eraan! De meisjes springen overeind. Ze moeten snel hun lampjes aansteken. ‘Huh?’ zegt één 
van de meisjes geschrokken. ‘Die van mij doet het niet. Hoe kan dat nou? Is hij stuk?’ ‘Die 
van mij doet het ook niet,’ zegt haar vriendin. Ze schudt haar lampje heen en weer. ‘Ik hoor 
niks. Volgens mij is de olie op.’ ‘Mijn olie is ook op,’ zegt een ander meisje. ‘En de mijne ook. 
Hoe moet dat nu!’ ‘Hé, de lampjes van die andere vijf meisjes doen het wel! O, maar kijk. 
Zíj hebben een kruikje met extra olie meegenomen. Dat hadden wij natuurlijk ook moeten 
doen!’ De meisjes stappen naar hun vriendinnen die wel een brandend lampje hebben. ‘Hé, 
meiden,’ zeggen ze. ‘Mogen wij wat van jullie olie? Wij zijn helemaal vergeten om extra olie 
mee te nemen!’ ‘Ach, wat vervelend,’ zeggen de meisjes. ‘Maar wij hebben niet genoeg om te 
delen. Weet je wat, ga snel naar het winkeltje bij de markt. Daar kun je olie kopen.’ Even later 
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komt de bruidegom aan, dansend, samen met zijn vrienden. Hij ziet vijf lichtjes branden. ‘Hé, 
meisjes!’ roept hij. ‘Wat fijn dat jullie me hebben opgewacht! Kom mee, naar de zaal. Het feest 
gaat beginnen.’ Ondertussen rennen de vijf andere meisjes naar het winkeltje bij de markt. Ze 
maken de verkoper wakker. Ze kopen olie. Ze gieten het in hun lampjes. Ze steken de lichtjes 
aan. En daarna lopen ze met hun brandende lampjes naar het feest. Maar ze zijn veel te laat. 
De bruidegom en bruid zijn al binnen. Het feest is al lang begonnen. Ze kunnen niet meer 
naar binnen. ‘Wat dom van ons,’ zeggen ze tegen elkaar. ‘We hadden extra olie moeten kopen. 
Dan hadden wij ons lampje ook op tijd bij kunnen vullen. Dan hadden wij ook naar het feest 
gekund.’’
‘Wat jammer,’ zegt Petrus. ‘Heel jammer,’ zegt Jezus. ‘Zo’n mooi feest wil je niet missen, 
natuurlijk. Als Gods nieuwe wereld komt, is het ook feest. Nog veel mooier dan zo’n bruiloft. 
Ik kan niet precies vertellen wanneer ik terugkom. Maar één ding moet je wel onthouden: Let 
goed op, en zorg dat je klaar bent voor het feest. Net zoals de meisjes die extra olie hadden 
meegenomen. Want ik kom op een moment dat niemand het verwacht.

Vragen 

1. Waarom hebben de meisjes in het verhaal feestelijke kleren aan?
2. Hoeveel meisjes zijn het?
3. Wat hebben ze alle tien bij zich?
4. Waarom vallen de meisjes in slaap?
5. Waardoor worden ze wakker?
6. Wat doen de vijf meisjes die olie voor hun lampen bij zich hebben?
7. En wat doen de vijf meisjes die geen olie bij zich hebben?
8. Wie van de tien meisjes zijn op tijd op het feest?

Zangmoment

This little light of mine: https://youtu.be/cKkbIZtqhyQ
God van Licht: https://youtu.be/fcKRcxE1QVY

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

Knutselwerkje

1. Vifjf brandende lampen:

Wat je nodig hebt: het werkblad met de kleurplaat, vijf vlammetjes van het werkblad met de 
vlammetjes, een prikpen en priklappen of een schaar, kleurpotloden, lijm

Vooraf:
Kopieer het werkblad met de vlammen op geel papier of karton.
Knip per kind steeds een strook van vijf vlammen uit het werkblad.

Aan de slag: 
1. De kinderen knippen of prikken hun vijf vlammen uit.
2. Ze plakken de vlammetjes op vijf lampen op de kleurplaat.
3. Ze kleuren de kleurplaat in.
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Samengesteld door: Geertrui Hostens

4. Grote zondagsschool

Waarom zijn jullie jaloers als ik anderen goed behandel?’ MATTEUS 20:15

Bekijk de plaat in bijlage en lees het verhaal:

Later op de ochtend gaat de boer nóg een keer naar de stad om werkers te zoeken. Want er is nog 
zoveel te doen! Opnieuw gaat er een groepje mannen mee om te helpen in de wijngaard. De zon staat 
hoger en hoger. Het is bijna middag. Maar het werk is nog lang niet af. Er zijn nog zóveel druiven die 
geplukt moeten worden. De wijngaard is zó groot. De boer heeft nog meer helpers nodig. Dus om 
twaalf uur gaat hij weer naar de stad, en om drie uur nog een keer. ‘Kom bij me werken,’ zegt hij tegen 
de mensen die met hun schoffel langs de kant van de weg staan te wachten. En weer gaat een groepje 
mannen mee. ‘We krijgen het werk nooit klaar, baas,’ zegt één van de helpers. ‘Je hebt gelijk,’ zegt 
de boer. ‘Ik ga zorgen dat er nog meer mensen bij komen.’ Het is al het eind van de middag. De boer 
gaat nog één keer naar de stad. Daar ziet hij een groepje mannen langs de kant van de weg zitten. Ze 
hebben lang uitgeslapen, en ze zijn veel te laat naar de stad gekomen om werk te zoeken. ‘Waarom 
staan jullie hier?’ vraagt de boer. ‘Waarom werken jullie niet?’ Eén van de mannen haalt zijn schouders 
op. ‘Tja,’ zegt hij. ‘Niemand heeft ons gevraagd.’ ‘Kom dan maar met mij mee,’ zegt de boer. ‘Je kunt in 
mijn wijngaard aan het werk. Ik zal jullie betalen.’ ‘Oké,’ zeggen de mannen. Ze staan op, lopen mee 
en gaan aan het werk. De zon gaat onder. De werkers mogen stoppen. Het werk is klaar. Alle druiven 
zijn geplukt. De boer roept de mensen die voor hem gewerkt hadden, bij elkaar. Eerst betaalt hij de 
werkers die pas om vijf uur ’s middags begonnen waren. Hij geeft ze een zilveren munt. ‘Wow’, den-
ken de mensen die al vanaf ‘s morgens vroeg bezig waren. ‘Dan krijgen wij vast wel víjf munten. Of 
misschien wel tien!’ Maar nee. Zij kregen precies hetzelfde loon: één zilveren munt. ‘Huh?’ zeggen ze. 
‘Dat is toch niet eerlijk? Wij hebben de hele dag keihard gewerkt in de brandende zon. Wij moeten veel 
meer geld krijgen dan die mannen die maar één uurtje bezig zijn geweest.’ De boer kijkt verbaasd. 
‘Maar vrienden,’ zegt hij, ‘ik heb jullie toch niet oneerlijk behandeld? Ik had met jullie afgesproken 
dat je één zilveren munt zou krijgen. Dat heb ik jullie gegeven. Dit is mijn geld. Ik mag ermee doen 
wat ik wil. Waarom zijn jullie jaloers als ik andere mensen goed behandel?’ Het is even stil als Jezus 
is uitgepraat. ‘Ik zou ook wel een beetje boos zijn,’ zegt Petrus. ‘Ik ook,’ zegt Thomas. ‘Ja, maar Jezus 
heeft wel gelijk,’ zegt Johannes. ‘Je moet toch niet boos worden omdat iemand aardig is voor anderen?’ 
‘Weet je,’ zegt Jezus. ‘Met dit verhaal wil ik jullie iets leren over Gods nieuwe wereld. Jullie werken heel 
hard. Jullie helpen mij al vanaf het begin. God zal jullie belonen. Maar er zijn ook mensen die er veel 
later bij komen. Misschien denk je: die doen toch veel minder? Maar zo denkt God niet. Hij is blij met 
iedereen die bij zijn nieuwe wereld wil horen. Mensen die er later bij komen, krijgen van hem net zo’n 
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mooie plek als mensen die heel veel voor hem gedaan hebben. Zo goed is God.’

Vragen:

• Heb je weleens meegemaakt dat iets niet eerlijk ging? Hoe voelde je je toen?
• Waarom vinden sommige werkers het niet eerlijk wat de eigenaar doet? 
• Waarom vindt de eigenaar het wel eerlijk? 
• Wat zou jij aan Jezus willen vragen over het verhaal?
• Hoe zou jij je hebben gevoeld als je de hele dag had gewerkt en net zoveel geld zou krijgen als de 

mannen die maar één uurtje hadden gewerkt?

Jaloers?

In deze opdracht doen de kinderen allemaal hetzelfde, alleen de ene groep voert de opdracht langer uit 
dan de andere groep.

Wat heb je nodig?
• een telefoon met timer of een stopwatch
• doosjes rozijntjes

Aan de slag!
Verdeel de kinderen in groepjes. Op jouw teken gaat het eerste groepje springen. - Na maximaal 
een halve minuut krijgt ook het tweede groepje de opdracht om te springen. Het eerste groepje blijft 
doorspringen. - Herhaal dit tot alle groepjes springen. - Op jouw teken stopt ieder groepje en gaat zit-
ten. - Elk groepje krijgt als beloning voor het springen een doosje rozijntjes. Begin met uitdelen bij de 
laatste groep en let op de reacties van de kinderen. Vinden de kinderen het eerlijk dat iedereen de-
zelfde beloning krijgt?

Beste jongens en meisjes,
Als ik dit verhaal lees dan voel ik mij altijd wat ongemakkelijk, eerlijk gezegd ik voel dit aan dat dit 
niet helemaal eerlijk is. De laatsten die er bijkwamen die krijgen evenveel. Je zou toch denken dat zij 
minder zouden krijgen. Wij mensen denken soms anders. De Here is voor allen goed, Hij wil dat alle 
mensen tot Hem komen. Sommigen komen direct sommigen later. Ieder krijgt zijn beloning. 
Wij moeten leren dat de Here God altijd doet wat recht is, met een moeilijk woord God is rechtvaardig 
en Hij weet alles van ons. Ik denk daarbij aan iets uit de klas. Luka krijgt van de juf een mooie sticker 
omdat hij alle 10 sommetjes heeft gemaakt, Liam krijgt ook zo’n mooie sticker maar hij heeft maar 
zes sommetjes gemaakt. De juf weet hoe hard hij daarvoor heeft gewerkt en hij verdient zeker ook die 
mooie sticker. Dit is nu eenmaal zo wij begrijpen niet altijd alles maar we moeten leren vertrouwen wat 
de Heer doet dat het goed is!

Gebed:

Here God, ik vraag U vergeving omdat ik niet altijd begrijp wat je doet en ik dan ook soms jaloers ben. 
Leer mij blij te zijn wanneer het een ander ook goed gaat. En help mij ook goed te zijn voor een ander 
net als U. Amen.
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

5. Tieners

Het schooljaar loopt stilaan ten einde, velen onder jullie zijn nu nog aan het blokken voor de laatste 
examens (veel succes!!!!) en kijken zo uit naar het einde. Misschien zijn er voor jou ook wel geen 
examens dit jaar… In elk geval: het zit er bijna op! 
Elke dag gebeuren er dingen met ons, kleine en grote, en het ene heeft al een grote invloed dan 
het andere. De vraag is wat er achter dit alles zit dat we toch kalm blijven als we keuzes maken en 
bepaalde zaken overzien. Hoe komt het dat we niet bij elk nieuwigheid panikeren? Vandaar de les voor 
deze week:

De parkiet en de vrede van God

Begin met onderstaand waargebeurd verhaal te lezen. 

Marijke en ik hebben vanaf ons trouwen altijd huisdieren gehad: katten, konijnen, 
cavia’s, hamsters, degoes, schildpadden, zebravinken, parkieten, vissen in een 
aquarium, een eenzame goudvis in een kom (Bob). Ik heb het nooit zo opgehad 
met al die dieren en was dan ook blij dat onze jongste twee kinderen in de 
tienertijd kwamen en niet meer geïnteresseerd waren in huisdieren. 
Maar ik was er nog niet van af... Een jaar of vijf geleden hoorde Marijke van een 
kennis die van haar parkiet afwilde. Je begrijpt het al... Marijke keek mij met 
haar lieve ogen aan en ik kon geen nee zeggen. Nu moet ik zeggen dat ‘Sjaak’, 
zo noemden wij onze parkiet, best wel meeviel. Het was best een leuk vogeltje. 
Sjaak had een goed leven. Er werd goed voor hem gezorgd, hij kreeg op tijd zijn 
eten en drinken en zijn kooi werd voor hem schoongehouden. Hij was heel erg 
tam en vloog regelmatig zijn kooi uit om vervolgens een landing te maken op je 
hoofd. En als de kooi openstond als we aan het eten waren, dan was er een grote 
kans dat hij er gezellig bijkwam en van je bord ging zitten eten. Sjaak was zelden 
bang, daar was geen enkele reden voor. Hij voelde zich veilig in ons gezinnetje. 
Sjaak was ook best wel stoer. Als een vreemde hem probeerde te pakken, dan kwetterde hij luidkeels 
en beet hij met zijn snavel.

Op een ‘goede dag’ zat Sjaak heel vredig in zijn kooi, hij was vrolijk en zong uit volle borst. Marijke 
was aan het stofzuigen. Ze ging dan ook altijd even met de slang in de kooi om de losse veertjes, die 
op de bodem liggen, op te zuigen. Ze was net bezig toen ik haar riep uit de keuken om wat te vragen. 
Ze keerde haar hoofd naar mij toe en had er geen erg in dat de stofzuigerstang richting Sjaak bewoog. 
En ja hoor, sssssssssssopppp, Sjaak werd opgezogen en verdween door de slang. Paniek brak uit. 

Marijke deed snel de stofzuiger uit en probeerde te ontdekken waar Sjaak 
gebleven was. Hij zat niet meer in de slang, maar was in de stofzuigerzak 
terecht gekomen. Marijke opende de zak en daar zat een verfomfaaid vogeltje, 
helemaal bedekt met stof, zijn verenpak, zijn oogjes, zijn snavel. Hij kon 
geen lucht meer krijgen... Wat nu? Nu heeft Marijke als verpleegkundige op 
de eerste hulp van een ziekenhuis gewerkt en daar geleerd dat je snel moet 
handelen in levensbedreigende situaties. Ze nam Sjaak uit de stofzuigerzak, 
rende naar boven, zette hem in de badkuip neer, pakte de douchekop, zette 
de harde straal aan en richtte die op Sjaak om hem schoon te spoelen. Maar 
toen ze daarmee klaar was, zag Sjaak er nog niet veel beter uit. Ja, het stof 
was weggespoeld, maar hij was drijfnat en trilde over heel zijn parkietenlijfje... 
Wat nu? Als hij maar niet onderkoeld raakte. Opnieuw nam Marijke een 

kordaat besluit. Ze pakte de haardroger uit de kast en blies de warme lucht op het natte lijfje van 
Sjaak...    Het arme beest hapte naar adem en wankelde door de kracht van de haardroger, waardoor 
hij achterover viel, maar hij werd tenminste wel droog.

Deze traumatische ervaring deed Sjaak geen goed. Hij zat daarna heel stil en timide in zijn kooitje. Hij 
was niet meer zo vrolijk en zong niet meer uit volle borst. Als Marijke in de buurt van de kooi kwam, 
dan kromp hij ineen en als de stofzuiger aanging, dan begon hij te trillen van angst. Hij voelde zich 
duidelijk niet meer comfortabel bij ons. 

Uit: Readers Digest
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Nabeschouwing

Wij, mensen

Misschien herken je je wel in een dergelijke “Sjaak-ervaring”: het ene moment gaat alles vredig in je 
leven en zing je net als Sjaak een vrolijk lied… maar dan gebeuren plots allerlei vervelende dingen...
•	 Je raakt van de ene dag op de andere ontgoocheld in je beste vriend.
•	 Je komt tot de vaststelling dat je studierichting tot niet hetgeen is wat geschikt is voor jou.
•	 Op je vakantiejob gaat het niet goed. Je bent, samen met anderen, de pineut en verliest de job.
•	 Een lockdownperiode zorgt ervoor dat je ineens geïsoleerd en eenzaam voelt. Je bent bang dat alles 

niet meer hetzelfde gaat zijn nadien.
Je comfortabele en vredige leven kan opeens in een storm terecht komen. Wij hebben allemaal wel 
eens te maken met gevoelens van paniek en angst. 

De leerlingen van Jezus

De leerlingen van Jezus kenden ook zo’n moment. Zij hadden het eerst zo goed 
gehad bij Jezus. Meer dan drie jaar lang was Hij bij hen geweest en had hij voor hen 
gezorgd. Hij wist altijd elk probleem op te lossen. Toen er een storm was, gebood Hij 
de wind om te gaan liggen. Toen er eten te kort was, vermenigvuldigde hij het eten 
dat ze hadden. Toen ze geld nodig hadden om belasting te betalen, stuurde Hij Petrus 
erop uit om een goudstuk uit de bek van een vis te halen. Toen Petrus dreigde te 
verdrinken, redde Hij hem. Jezus was er altijd voor hen. Zij hadden net als Sjaak uit 
volle borst gezongen toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenging:

“Hosanna voor de zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de 
hemel!” (Mattheus 21:9)

De leerlingen moeten zich in de nabijheid van Jezus ook best wel stoer gevonden hebben. Wie deed 
hun wat? Ze waren voor niets en niemand bang. Maar op een dag kwam er een einde aan hun 
comfortabele en vredige leventje. Jezus werd gevangengenomen, hij werd gemarteld en ten slotte ter 
door gebracht door kruisiging. Diegene die altijd elk probleem voor hen had opgelost, was er opeens 
niet meer. In paniek waren ze na Jezus’ arrestatie weggevlucht. Waar was al hun dapperheid gebleven? 
Uiteindelijk vonden ze een veilig onderkomen op de plek waar ze met Jezus het laatste avondmaal 
gevierd hadden. Maar wat waren ze bang. De leerlingen vreesden voor hun leven. Ze hadden zich 
teruggetrokken in hun kooitje en zongen niet meer uit volle borst. 

De vrede van God

Gedachten van paniek en angst kunnen onze gedachten gevangen houden en ervoor zorgen dat we 
onszelf opsluiten, net als de vogel en de leerlingen. Maar op het moment dat Jezus bij ons komt in die 
benarde situatie, verandert er iets. Hij brengt vrede. Misschien veranderen de omstandigheden niet 
direct, maar omdat Hij erbij is, voelen we ons veilig. 
Hoe komt dat? Jezus had de leerlingen al eerder beloofd dat ze zijn vrede zouden ontvangen. Nadat Hij 
het laatste avondmaal met hen gevierd heeft, vertelt Jezus dat Hij hen zal verlaten. Maar tegelijkertijd 
stelt Hij hen gerust met deze woorden: 

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 
ongerust en verlies de moed niet.’ Johannes 14:27

Jezus belooft Zijn eigen vrede en dat is een vrede van een andere dimensie. Hij heeft het niet over de 
afwezigheid van oorlog of over het ontbreken van moeilijkheden. Wat Jezus bedoelt, is een innerlijke 
vrede. Een vrede die niet gebonden is aan omstandigheden. Gods vrede stelt je in staat om rustig te 
blijven te midden van moeilijkheden. Gods vrede is een diepe vrede in je hart. 
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Jezus zelf als voorbeeld

Jezus leefde zelf voortdurend in die vrede. Als Hij met zijn leerlingen in een zware storm terecht komt 
en de woeste golven tegen de boot slaan, blijft Hij gewoon slapen. De leerlingen raken in paniek en 
schreeuwen tegen Jezus: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Jezus beveelt vervolgens 
de wind en de golven om weer rustig te worden. Daarna keert Hij zich tot zijn leerlingen en vraagt: 
‘Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij?’ (Marcus 4:38-40).    Hoe 
kon Jezus zo kalm blijven? De vrede van God regeerde in zijn hart. En diezelfde vrede wil Hij aan ons 
geven en dat kan Hij doen als jij hem ontmoet.

Hoe zit het bij jou?

Denk even na over onderstaande vraagjes.
1. Heb jij al momenten gehad waarin je plotseling in een vervelende situatie terechtkwam en je 

eenzaam of verlaten voelde? Wat ging er toen door je heen?
2. Herken je die vrede van God, waarover gesproken wordt? Heb je die ooit al gevoeld?
3. Zijn er momenten waarin je de vrede van God sterker ervaart dan anders? Hoe komt dat?
4. Jezus zegt: “Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je 

lichaam en wat je zult aantrekken… Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag 
van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last” (Matt. 6:25-34).
Vind je dit moeilijk om te doen? 
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6. Getuigenissendienst

Je kan zelf nog een getuigenis 
insturen voor 18 juni 20u. Het 
makkelijkste kan je een filmpje 
opnemen met je smartphone. Als dat 
niet gaat kan er iemand langskomen 
met een camera. Stuur je getuigenis 
of vraag naar 
stephan.de.feyter@gmail.com

Komend weekend kan je weer kijken en luisteren naar 
getuigenissen van mensen uit onze gemeente. Via deze link kan 
je vanaf zaterdag de getuigenissen bekijken:

Laten we elkaar bemoedigen en bemoedigd worden!

https://www.depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-4/
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https://www.depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-4/

7. Extraatjes
Woordraadsels & tongtwisters:
1. Wie spreekt alle talen perfect?
2. Hoe wordt hooi gemaaid?
3. Welke klok hoor je niet?
4. Wat zit vol blaadjes, maar is geen boom?
5. Welk dier is het sterkst?
6. Wie is er bang voor de zon?
7. Aan welke hond geef je geen bot?
8. Wat valt door het raam zonder dat het breekt?
9. Welk dier heeft als baby al grijze haren?
10. Welke peren zijn niet zoet?
11. Waarom zoemen de honingbijen?
12. Welke eend heeft geen veren?
13. Welk huis heeft geen ramen?
14. Welk dier eet graag geld?

Antwoorden
1. de echo
2. helemaal niet, hooi is gemaaid gras
3. het sneeuwklokje
4. een bloknoot
5. de slak, want ze draagt haar eigen huis met zich mee
6. de sneeuwpop
7. een zeehond
8. het licht
9. een ezel
10. elektrische peren (gloeilampen)
11. omdat ze de tekst zijn vergeten
12. een badeend
13. een slakkenhuis
14. een spaarvarken

De herbergier van de herberg hier herbergt 
hier een herbergier van de herberg daar.

Noodseinen zijn seinen die seinen 
wanneer de seinen door het seinen kapot 
zijn geseind.

Wat een weer weer. Je waait haast van de weg weg. Je kunt 
beter in het magazijn zijn, met een doosje aardbeien bij je.

Toen de tekkel de tekkel 
tekkelde, tekkelde de 

tekkel de tekkel terug.

Ping en pong gingen 
pingpongen, ping 

pingpongde de 
pingpongbal naar pong 
en pong pingpongde de 
pingpongbal naar ping.

Klaas de knappe 
kapper knipt knap, 
maar de knecht van 
klaas de knappe 
kapper, knipt knapper 
dan klaas de knappe 
kapper kappen kan.
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Valentina Lams
Vraag 1: Hoe is deze periode voor de schoolgaande 
jeugd, zoals jij?

Persoonlijk vind ik deze periode zeer ontspannend. Het 
enige want niet zo aangenaam is, is dat we niet kunnen 
uitgaan met wie we willen. Het is voor mij aangenamer 
om de leerstof op eigen tempo te verwerken en uit te 
kunnen slapen natuurlijk. Maar ik ken wel veel mensen 
die er heel veel last van hebben. Meestal zijn het de 
jongeren die het wat moeilijker hebben om te leren of 
waar het thuis niet zo gemakkelijk is. 

Vraag 2: Ik ga naar een onbewoond eiland en neem 
deze drie dingen mee: ...

Mijn bikini, een satelliettelefoon voor wanneer ik iets 
nodig zou hebben en een goeie vriendin.

Vraag 3: Je krijgt een vliegtuigticket cadeau en mag de 
bestemming zelf invullen. Waar gaat de reis heen, met 
wie, en hoelang?

Zuid-Afrika, met mijn beste vriendin voor een 
onbepaalde tijd. Goed klimaat, mooie natuur en ik zou er 
vrijwilligerswerk willen doen in de arme wijken.

Vraag 4: Welk kleur plak je op jouw leven, en waarom?

Baby blauw. Dat is een rustige, frisse en vrolijke kleur.

Vraag 5: Heb je al plannen voor volgend jaar, als je 
afgestudeerd bent?

Verder studeren. Het plan is om sociaal werk te gaan 
studeren in Vives Kortrijk. Spijtig genoeg niet in de stad 
waar ik eigenlijk wou, corona heeft daar een stokje voor 
gestoken. Het is niet de moeite om maandelijks een kot 
te betalen terwijl er toch waarschijnlijk onlineles wordt 
gegeven. En als alles normaler is, zou ik in het weekend 
terug gaan werken om dan eens weg te gaan. 

Wie interviewt Nick volgende week?

Ti
p

: 

Interview Valentina Lams 

 

1) Hoe is deze periode voor de schoolgaande jeugd, zoals jij? 

Persoonlijk vind ik deze periode zeer ontspannend. Het enige want niet zo aangenaam is, is dat we 
niet kunnen uitgaan met wie we willen. Het is voor mij aangenamer om de leerstof op eigen tempo 
te verwerken en uit te kunnen slapen natuurlijk. Maar ik ken wel veel mensen die er heel veel last 
van hebben. Meestal zijn het de jongeren die het wat moeilijker hebben om te leren of waar het 
thuis niet zo gemakkelijk is.  

 

2)Ik ga naar een onbewoond eiland en neem deze drie dingen mee: ... 

Mijn bikini, een satelliettelefoon voor wanneer ik iets nodig zou hebben en een goeie vriendin. 

 

3)Je krijgt een vliegtuigticket cadeau en mag de bestemming zelf invullen. Waar gaat de reis heen, 
met wie, en hoelang? 

Zuid-Afrika, met mijn beste vriendin voor een onbepaalde tijd. Goed klimaat, mooie natuur en ik zou 
er vrijwilligerswerk willen doen in de arme wijken. 

 

4)Welk kleur plak je op jouw leven, en waarom? 

Baby blauw. Dat is een rustige, frisse en vrolijke kleur. 

 

5)Heb je al plannen voor volgend jaar, als je afgestudeerd bent? 

Verder studeren. Het plan is om sociaal werk te gaan studeren in Vives Kortrijk. Spijtig genoeg niet in 
de stad waar ik eigenlijk wou, corona heeft daar een stokje voor gestoken. Het is niet de moeite om 
maandelijks een kot te betalen terwijl er toch waarschijnlijk onlineles wordt gegeven. En als alles 
normaler is, zou ik in het weekend terug gaan werken om dan eens weg te gaan.  

 

6) Heb je nog een boodschap voor de lezers van dit magazine? 

Eerst en vooral, houd jullie goed. Ik hoop dat bij iedereen z’n naasten ongedeerd is gebleven. En 
goede moed, het is een zware periode waar iedereen door moet. 

Tips volgende week: Bernard Dufourmont 

                   

+ 

Nick interviewt:

Vraag 6: Heb je nog een boodschap voor de lezers van 
dit magazine?

Eerst en vooral, houd jullie goed. Ik hoop dat bij iedereen 
z’n naasten ongedeerd is gebleven. En goede moed, het 
is een zware periode waar iedereen door moet.
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11     ***  VADER  VERGEEF  HET  HUN  *** 

  

O hoeveel smart ging er door mijn hart 

Als ik denk aan wat u voor ons over had 

U werd bespot, bespuwd, gemarteld en gekruisigd 

IJzeren nagels boorden zich een weg door vlees en bloed 

Deze pinden U vast aan een ruwhouten kruis 

Heel uw gewicht werd gedragen door deze 3 nagels 

Woorden schieten tekort om de pijn te beschrijven waar U doorheen ging 

Als U wilde… 

Kon U hier onmiddellijk een eind aan maken, omdat U  Gods Zoon bent… 

maar U deed het niet… 

Als U wilde… 

Kon U al Uw belagers ter plekke straffen… 

maar U deed het niet… 

Als U wilde… 

Kon U een heel engelenleger laten komen om te strijden voor U… 

maar U deed het niet… 

In plaats daarvan zei U… 

Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen… 

 

Stedef 2005-11 

Gedicht:
Door: Stephan De Feyter
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Gezocht • Extraatjes!
Graag maken we dit 
magazine samen. 
Daarvoor mag jij ook je 
input doorsturen. Heb je 
iets leuks dat je wilt delen 
met de gemeente? 

Mail ons:

 � lied
 � getuigenis
 � gedicht
 � brief
 � kaartje
 � tekening
 � foto
 � recept
 � puzzel
 � weekuitdaging
 � kunstwerk
 � ...

weekbundel@depottenbakker.be

Werkje kleine 
zondagsschool

Werkje grote 
zondagsschool
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Giften / collecte

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen
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