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Wolkenpracht tijdens een wandeling in de Gavers
Foto: Tim Heiden

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.
- 1 Joh, 4 : 16 -
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Mededeling van de oudstenraad:

De kerk zal weer samenkomen vanaf 12 juli
met inachtneming van de corona-maatregelen.

Dit is het laatste weekmagazine

Alle volgende zoom-diensten zijn geannuleerd

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

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpxUB7wUGwrIybgslcJJdiJt

https://open.spotify.com/playlist/4FNK2mXXzkvtCRpjKktf1Z?si=iIG5LlbkQomiK58xgsb5RA

Uw Naam is Heilig (Opw 594)

U bent Ik Ben op de troon
U naam is heilig

U bent de christus Gods zoon
U naam is heilig

U bent de Redder die kwam
U naam is heilig

U bent het Vlekkeloos Lam
U naam is heilig

In uw naam
Worden zondaars weer rein
is de troost in de pijn
In uw grote naam
In uw naam
Ligt een veilig bestaan
en kracht om door te gaan
In uw grote naam

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)

Lied van de maand:

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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De Koning Komt (Opw 538)

De Koning komt, dit is het uur.
Zijn ogen zijn een brandend vuur
Hij is het einde, het begin,
zijn naam is Jezus.

Het levend woord vanuit zijn mond
beweegt de aarde,
schudt de grond
maar aan zijn stem herken ik Hem
de stem van Jezus.

Refrein:
Voor Hem zing ik mijn liefdeslied
tot de wereld hoort en ziet:
de Koning komt,
de Koning komt er aan.
Een hart vol zorgen, uitgeblust
maakt Hij nieuw en geeft Hij rust
De Koning komt,
de Koning komt er aan!

Zijn adem is de zoetste wijn,
genade is bij Hem te zijn.
Hij deelt mijn vreugde en mijn pijn.
want zo is Jezus.

Zijn handen zijn doorboord voor mij
de prijs betaald, de weg is vrij.
Hij kijkt niet om, het is voorbij,
want zo is Jezus.

Refrein

Bridge: (2x)
0, maak Uzelf aan ons bekend
want U weet toch dat U welkom bent.
Voor zoveel trouw en liefde, Heer
haal ik al mijn muren neer.

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)
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Een machtig maker (Opw 617)

Een machtig maker
Formeerde mij hart.
Hij nam voor de tijd begon
Mijn leven in zijn hand.

Refrein 1:
Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet,
En hoort mij als ik roep.

Ik heb een Vader,
Hij noemt mij Zijn kind.
Hij laat mij nooit alleen,
Waarheen ik ook zal gaan.

Refrein 1 (2x)

Refrein 2:
Hij kent je naam,
Hij weet zelfs wat je denkt
Hij ziet jouw stil verdriet
En luistert als je roept,
En luistert als je roept.

Regeer in mij (Opw 569)

Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.

Refrein:
Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
O Heer, regeer in mij vandaag,

Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

Refrein (3x)

O Heer, regeer in mij vandaag,
O Heer, regeer in mij vandaag,
O Heer, regeer in mij vandaag,
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Wat een liefde (Opw 625)

Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.

Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.

U neemt mij in uw armen
en droogt mijn tranen af.

Wat een liefde, (6x)

Bij U is het goed,
U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop,
in U zijn mijn wegen, in U.

U hebt Uzelf
voor mij gegeven.
In U kan ik zijn,
in U kan ik leven, in U.

Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.

Wat een liefde, (6x)

En dat ik steeds
terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald.

Dat is liefde, (6x)

U bent liefde, (8x)

Tot aan die dag (Opw 665)

Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan

Ooit komt er een dag
dat U terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen, 
stralend als de zon 

Refrein:
Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag
wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen 
als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is
Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad,
dat de vader onze tranen wist

Refrein

Bridge:
Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan uw voeten
en ik u mag herkennen aan uw stem
als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden,
zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent

Refrein (2x)

Tot aan die dag (…)



• 7 •

2. Weekuitdaging

Terugkijken
Neem een blad papier en een schaar. 

Kijk eens naar dat blad, hoe mooi strak. Geen vuiltje aan, mooi effen en egaal. Stel je 
voor dat je leven zo zou zijn! Helemaal perfect als een gaaf leeg wit blad!

Als we ons leven aan God geven gaat hij er mee aan de slag. Zoals je een blad papier 
kan vouwen vormt hij ons.

Iedere vouw in ons leven, alle gebeurtenissen, bergen en dalen vormen ons tot wie we 
vandaag zijn. Maar God gaat verder. Hij vormt en kneed ons en wil onze slechte kantjes 
wegnemen. Het is alsof hij een schaar pakt en in het gevouwen blad begint te knippen. 
Hier een hoekje weg, daar een randje eraf,... 

Af en toe laat God ons stilstaan. Een mijlpaal, een moment in het leven waarin we 
terugkijken op een bijzondere periode. Plots zie je waar God mee bezig was, waar hij 
je voor gebruikt hebt. Vouw het blad maar eens open. Hoeveel mooier is deze ster 
vergeleken bij een leeg wit blad?

Waar sta jij op dit moment? Wat zie je als je terugkijkt op je leven? De afgelopen 
quarantaineweken? Kan je zien waar God je gevormd heeft? Wat er weggeknipt is?
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Zomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar  

debijbel.nl/bijbelbasics De belangrijkste regel in de wet

Werkblad
De belangrijkste regel in de wet

43

4-8 jaar 
Wat-zie-je?-bingoZie je één van onderstaande dingen om je heen? Wat heb je nodig?-  een pen of een potlood

Aan de slag:
-  Zie je één van deze dingen om je 
heen? Zet een kruis door het plaatje.

-  Hoe lang duurt het voordat je tien 
plaatjes van de kaart hebt gevonden?

-  Misschien vind je ze vandaag wel 
allemaal?

Salomo is wijs
1 Koningen 3:5-28

debijbel.nl/bijbelbasics

7
Salomo is wijs

Zomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar

COLOFON

Tekst: Nederlands Bijbelgenootschap

Bijbeltekst: Bijbel in Gewone Taal

Hervertelling bijbelverhaal: NBG/Melanie van de Peut

Illustratie: NBG/Paul Oole

Werkblad ‘Salomo kiest’: NBG/Paul Oole

Vormgeving: Frivista

DTP: Villa Grafica

De vrouw die het kind wel wilde verdelen, kijkt nu 

ineens heel boos. Maar de echte moeder van het 

kind is blij. Ze knuffelt haar baby. 

‘Ach, mijn lief kindje!’ 

Alle mensen in de zaal kijken vol bewondering 

naar koning Salomo. Dat heeft hij slim gedaan! Hij 

weet écht het verschil tussen goed en kwaad. En 

hij kan heel goed luisteren. 

Salomo is de wijste koning die er ooit is geweest, 

precies zoals God dat heeft beloofd!

3.  OM OVER NA TE DENKEN

-  God zegt tegen Salomo dat hij mag  

vragen wat hij wil. Wat vraagt Salomo?

-  Als God tegen jou zou zeggen dat je mag 

vragen wat je wilt, wat zou jij dan vragen?

Samengesteld door: Holly Delameillieure

3. Kleine zondagsschool

Dag lieve schatjes (en mama’s en papa’s)

Het is al zover komen … de grote vakantie! Hopelijk zien jullie er naar uit.
Tijdens de vakantie zal ik geen materiaal doorsturen voor de kleine zondagsschool. Maar, als je wil 
blijven de Bijbel ontdekken op een speelse manier, kan je in bijlage de zomerpakket vinden van 
‘Bijbelbasics’. Het ziet er super tof uit, dus zeker de moeite!
Je kan ook de afspeellijst van de kleine zondagsschool via deze link beluisteren:
https://tinyurl.com/w58lba7

Heel belangrijk! We zullen tijdens de zomer een ‘play-date’ organiseren in het Astrid Park voor de 
kindjes en ouders van de kleine zondagsschool. Ik zal je op de hoogte houden via de WhatsApp 
groep. Nog niet lid van de groep? Stuur me dan een bericht (mijn nummer kan je terugvinden in de 
adressenlijst).

Liefs
Holly x

WerkbladSalomo wordt koning

debijbel.nl/bijbelbasics Salomo wordt koning

Zomerpakket Bijbel Basics 4-8 jaar 

5

6-8 jaar 
Wie volgt?
Salomo wordt de volgende koning na zijn vader David. In deze puzzel ga je steeds op 

zoek naar de volgende letter. 

Wat heb je nodig?
-   een pen of een potlood-   kleurpotloden

Aan de slag:
-  Je ziet tien kroontjes. Boven elke kroon staan 
letters. 

-  Je vindt het goede woord door van elke letter 
steeds de letter die erna komt in het alfabet op 
te schrijven.

-  Een voorbeeld: staat er de letter g, dan schrijf 
je de letter h op.

-  Schrijf de letters onder de kroon op. Welk 
woord heb je gevonden?-  Lukt het jou om de tien woorden uit het verhaal 

te vinden?
-  Kleur de kroontjes in.

Weet je trouwens wat de woorden met het 
bijbelverhaal te maken hebben?

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

debijbel.nl/bijbelbasics

Zomerpakket

Salomo, Prediker en Matteüs 

 (4-8 jaar)

Het zomerpakket vind je hier:
https://www.depottenbakker.be/kleine-zondagschool-zomerpakket/
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WerkbladSalomo wordt koning
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4. Grote zondagsschool

Beste jongens en meisjes,

Niet te geloven de vakantie is begonnen ! De laatste dag voelde wat vreemd aan ! Ik 
had niet het gevoel dat de kinderen op school in een vakantiestemming waren ! Dit jaar 
is alles een beetje anders verlopen... Niet alle kinderen van de zondagschool heb ik al 
terug gezien .
Ik heb goed nieuws voor jullie , de kerk gaat terug open! De lesjes waren misschien 
wel fijn die we doorstuurden, maar het is toch veel leuker om de zondag samen in de 
zondagschool te kunnen zijn.
Eindelijk is het weer zover! De kerk gaat terug op! 
Ik geef eerst terug  les als de kerk  opengaat en we maken er iets gezelligs van ! Ik hoor 
graag jullie verhalen! Ik moedig iedereen aan om er terug voor de eerste keer bij te 
zijn! 

Aan iedereen een fijne vakantie toegewenst en tot zondag!!

Geertrui

Herinnering voor ons allemaal - Nancy
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5. Tieners
Hey lieve jeugd!

Het schooljaar zit er weeral op, en het was er toch wel een bijzonder dit jaar! Hopelijk heb je in 
schoonheid kunnen afronden, en misschien zijn er leuke plannen in het vooruitzicht! Ik zie echt uit naar 
de terugkeer naar de kerk binnenkort, vooral om jullie in levende lijve terug te zien! 
In afwachting daarvan: geniet alvast met tevredenheid van de komende vakantieweek. In het kader 
daarvan lees je hieronder het allerlaatste artikel in deze tienerrubriek (uit het tijdschrift Smooth, die 
jullie normaal in de kerk krijgen, maar voor de gelegenheid alvast een voorsmaakje hieronder)! Tot 
binnenkort! :D :D :D 

Nick
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6. Prediking
Door: David van der Steen

Lees 1 Samuël 13

Wachten! Dat is nou typisch 
zo’n eigenschap waar heel veel 
mensen het moeilijk mee hebben. 
Bijvoorbeeld als we in een restaurant 
iets te lang moeten wachten op het 
eten. Of als we aan de late kant zijn 
en we staan te wachten op de trein. 
Of als we na een examen of na een 
sollicitatie op een reactie wachten. Of 
als een geliefde in het ziekenhuis is 
belandt en er erg slecht aan toe is, 
de noodoperatie kan elk ogenblik 
gedaan zijn en je wacht op nieuws. 
Wachten kan lastig zijn... soms 
kan het je compleet opvreten 
van binnen. Maar soms is dat 
wel gewoon datgene wat wij 
moeten doen.

WACHTEN ... op wat God gaat doen

https://www.depottenbakker.be/Prediken/wachten-op-wat-god-gaat-doen/

Gilgal was ook de plaats 
waar Saul voor de 
tweede maal tot koning 
werd uitgeroepen ten 
overstaan van heel het 
volk nadat hij zich had 
bewezen in de oorlog 
tegen de Ammonieten. 
Het volk stond volledig 
achter hem. En dat 
gebeurde niet toevallig 
in Gilgal (omdat ze 
daar toevallig al waren, 
of zo), nee, het volk 
moest er speciaal voor 
naar Gilgal reizen, dus 
het was echt wel een 
bijzondere plaats...

Gilgal is voor de Israëlieten een belangrijke 
historische plaats. Een gedenkplaats voor 
nageslacht. Een plek waar in een grote 
kring twaalf grote opgerichte stenen staan, 
allemaal afkomstig uit de Jordaan om het 
nageslacht telkens weer te herinneren 
aan Gods machtige daden. Hier, in Gilgal, 
hadden Israëlieten zo’n 200 jaar terug hun 
allereerste nederzetting toen ze na lange 
tocht door woestijn eindelijk aankwamen 
in land dat God had beloofd. Het was hun 
allereerste stukje grondgebied. Met Gods 
hulp kregen ze op deze plaats eindelijk 
eerherstel van een lange periode van 
onderdrukking en slavernij Egypte. Daarom 
kreeg die plaats ook de naam Gilgal: De 
smaad is afgewenteld! Gilgal was allereerste 
bewijs dat God Zijn beloften nakomt.

Dat was ook de opdracht die 
Saul had meegekregen kort 
nadat hij in geheim koning was 
gezalfd. Niemand in Israël wist 
nog dat hij koning zou worden. 
Het was iets tussen hem, 
Samuël en God. En wachten 
hoorde bij de allereerste echte 
opdracht die hij van Samuël 
kreeg. In 1 Samuël 10 vers 
8 zegt Samuël tegen Saul: 
Gij zult u voor mij uit naar 
Gilgal begeven, en zie, ik zal 
tot u komen om brandoffers 
te offeren en vredeoffers te 
slachten. Zeven dagen zult gij 
wachten, totdat ik bij u kom en 
u te kennen geef wat gij doen 
zult.
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Gilgal is ook de plaats waar het leger van Saul zich bevindt, in slagorde tegenover de Filistijnen. In 
1 Sam.13 vers 3: Jonatan nu versloeg de bezetting der Filistijnen, die te Geba lag; dit vernamen de 
Filistijnen. Terzelfder tijd liet Saul in het gehele land op de hoorn blazen, want hij dacht: De Hebreeën 
moeten het vernemen. Zo hoorde geheel Israël de boodschap: Saul heeft de bezetting der Filistijnen 
verslagen en zodoende is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. Toen werd het volk 
opgeroepen om Saul te volgen naar Gilgal. De Filistijnen nu hadden zich verzameld om tegen Israël te 
strijden, drieduizend wagens, zesduizend ruiters en voetvolk even talrijk als het zand aan de oever der 
zee. Zij trokken op en legerden zich te Mikmas, oostelijk van Bet-awen.

Aanvankelijk waren de Filistijnen nog dieper het 
land ingetrokken. Ze hadden stadje Geba bezet, 
maar Jonatan, de zoon v. Saul had de stad bevrijd, 
de Filistijnen een gevoelige slag uitgedeeld en 
teruggedrongen tot bij Mikmas. Daarom had Saul 
zijn mannen opgeroepen om hem te volgen naar 
Gilgal. Nu staan de legers tegenover elkaar op 
deze historische, belangrijke, strategische plek, 
de plek waar God hen gezegend heeft en hun 
schande van de slavernij heeft weggenomen. 
Als de mannen van Israël even achterom kijken, 
zien ze vlakbij de ruïne van de stad Jericho. Als 
ze goed kijken, zien ze nog de resten van die 
enorme dikke muren die de stad beschermden 
en de huizen die daar bovenop gebouwd waren. 
Dit was de eerste stad die viel toen het volk Israël 
destijds het land binnentrok. Maar deze stad was 
niet gevallen door sterk en machtig leger, met 
zware stormrammen en zo. Nee, de stad was 
gevallen nadat het hele volk zeven dagen lang 
om de stad was heengetrokken. Op de zevende 
dag zelfs zeven keer. Daarna begon het volk te 
juichen alsof de overwinning al behaald was, en 
op dat moment stortte de stad ineen doordat 
God zelf Zijn macht liet zien.
 
Op deze historische plek die hen zoveel te 
vertellen heeft staat het leger van Israël 
tegenover het leger van de Filistijnen. En aan 
koning Saul is de opdracht gegeven: Zeven 
dagen zult gij wachten, totdat ik bij u kom en u 
te kennen geef wat gij doen zult.

Saul had zelf ook al wonderlijke dingen van 
God gezien, dus hij wist heel goed wat God 
kon doen. Maar ja, wachten! Dat is misschien 
wel het allermoeilijkste in deze situatie. Zeven 
dagen wachten terwijl de vijand zo vreselijk aan 
het dreigen is en het volk steeds verder in het 
nauw komt! Je moet wel stalen zenuwen hebben 
om zo lang te wachten, of… je moet je mensen 
opnieuw voorhouden dat God de situatie in zijn 
hand heeft: Kijk naar al die opgerichte stenen! 
Kijk naar die verwoeste stad Jericho! Kijk naar 
wat God kan doen! Let op! Ook in de komende 
dagen gaat God grote dingen doen! Heb nog 
even geduld! Wacht op Samuël! Hij kan elk 
ogenblik komen.

Saul heeft noch het ene, noch het andere: geen 
stalen zenuwen, geen vertrouwen op God… 
Steeds meer mannen beginnen van hem weg te 
lopen, en het lukt Saul niet om zijn schaapjes bij 
elkaar te houden…

1 Samuël 13 vers 8 tot 14 zegt: Hij wachtte 
zeven dagen, tot de tijd die Samuël had 
bepaald. Maar toen Samuël niet naar Gilgal 
kwam, begon het volk van hem weg te lopen; 
daarom zeide Saul: Brengt mij het brandoffer 
en de vredeoffers. En hij offerde het brandoffer. 
Nauwelijks was hij gereed met het offeren van 
het brandoffer, of zie, daar kwam Samuël. Saul 
ging hem tegemoet om hem te begroeten. 
Toen zeide Samuël: Wat hebt gij gedaan? 
Saul antwoordde: Daar ik zag, dat het volk 
van mij wegliep en gij niet op de afgesproken 
tijd kwaamt, terwijl de Filistijnen te Mikmas 
verzameld waren, dacht ik: nu zullen de 
Filistijnen op mij afkomen te Gilgal, en ik heb 
de gunst des HEREN nog niet gezocht; toen heb 
ik mij verstout en heb het brandoffer geofferd.
Samuël zeide tot Saul: Gij hebt dwaas 
gehandeld; gij hebt niet in acht genomen het 
gebod van de HERE, uw God, dat Hij u geboden 
heeft, anders zou de HERE uw koningschap 
over Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar 
nu zal uw koningschap niet bestendig zijn.

Nou zeg, is dat nou eerlijk? Moest Saul nu zo 
gestraft worden omdat hij niet kon wachten? 
Misschien heb je een beetje dat gevoel, maar 
toch… Saul had beter moeten weten als koning 
van het volk van God, op deze historische plaats 
die op zich al zo’n beeld is van Gods macht en 
majesteit en waar God zélf hem tot koning heeft 
gezalfd, en zélf deze opdracht heeft gegeven…

Hoe liep dat verhaal eigenlijk af?
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Samuel was weer vertrokken. God had iemand anders uitgezocht om koning te worden van 
Israël. Een man naar Gods hart! En nu stonden die twee legers tegenover elkaar en God liet 
niets meer van zich horen. 1 Sam.14 vers 37 zegt: Saul vroeg aan God: Zal ik de Filistijnen 

achternatrekken? Zult Gij hen in de macht van Israël geven? 

Maar op die dag antwoordde Hij hem niet. 

Wat bikkelhard voor een man, die zo slecht weet 
het goede te kiezen, die zo hard de goede raad 
van God nodig heeft… God antwoordt niet! God 
laat niets van zich horen! En daar staat hij dan, 
de gezalfde des Heren, de koning van Israël! Wat 
moet hij nu doen?

Eigenlijk was het de zoon van Saul - Jonatan - die 
uiteindelijk het initiatief nam. Hij versloeg samen 
met zijn wapendrager een wachtpost van de 
Filistijnen en de Filistijnen raakten daardoor zo in 
verwarring dat ze in paniek op de vlucht sloegen. En 
Israël er achteraan! En het leger van de Filistijnen 
werd verslagen! Hoewel… De strijd werd in het 
voordeel van Israël beslist - dat is misschien beter 
gezegd. Het was geen klaterende overwinning, 
want het leger van Israël was al totaal uitgeput, 
nog voor het aan de strijd begon. Saul had zijn 
mannen bevolen niets meer te eten tot na de strijd 
tegen de Filistijnen.

Ook alweer zo’n impulsieve actie van Saul! Het leek 
wel heel vroom: vasten tot de strijd gestreden is! 
Het was ook een soort pressiemiddel, maar niet echt 
handig natuurlijk, en uitgerekend Jonatan had zich, 
zonder het te weten, aan deze regel bezondigd. 
Hij had onderweg ergens honing ontdekt en zich 
daar eens flink tegoed aan gedaan. Ook hij was, 
evenals alle mannen uitgeput en moe en hij had 
behoefte aan versterking. En dat moest hij met de 
dood bekopen! Tenminste, als volk het niet voor 
hem op had genomen en zich tegen deze doodstraf 
had verzet. Per slot van rekening had Jonatan het 
leger de overwinning bezorgd…

Wel bijzonder, overigens als je bedenkt dat er geen 
zwaard of speer aanwezig was in het hele leger…
Daar hadden de Filistijnen al eerder voor gezorgd… 
door alle smeden uit het land uit te roeien…
Dus het was maar een heel zwak leger… Maar dat 
ter zijde...

Maar dan, als we iets verder lezen (1 Sam.15) krijg ik indruk dat Saul een soort tweede kans krijgt: 
Je hebt het de vorige keer fout gedaan, God heeft al een ander uitgekozen om volk te leiden, maar 
misschien is er nog iets aan te doen om de schade te beperken. In 1 Samuël 15 vers 1 tot 3 lezen we 
dat Saul een nieuwe opdracht krijgt: Samuël zeide tot Saul: Mij heeft de HERE gezonden om u tot koning 
te zalven over zijn volk, over Israël; nu dan, luister naar de woorden des HEREN. Zo zegt de HERE der 
heerscharen: Ik doe bezoeking over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij zich hem in de weg heeft 
gesteld, toen het uit Egypte trok. Ga nu heen, versla Amalek, slaat al wat hij bezit met de ban en spaar 
hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel.

Om heel eerlijk te zijn, ik weet ook niet goed raad 
met deze verzen. Oh, ik twijfel er niet aan, hoor, 
wat Amalek heeft gedaan gaat elke beschrijving te 
buiten. Het was werkelijk te gruwelijk voor woorden. 
Zij waren een plunderend, moordend, roofzuchtig, 
niets ontziend volk, sluw en buitengewoon wreed. 
Maar het is al een tijdje geleden dat we iets van de 
Amalekieten gehoord hebben. Moet je daar nu dit 
volk nog voor straffen? En dan de manier waarop?

Als wij al tegen een land of tegen een rebellerende 
groep zouden moeten vechten, zouden we toch 
proberen zo min mogelijk slachtoffers te maken, en 
zeker geen onschuldige burgers of kinderen (daar 
bestaan bij ons zelfs internationale verdragen voor), 

hooguit enkele strategische doelen vernietigen: 
een wapendepot, een luchtvloot o.i.d. Ja, zo denk 
ik er ook wel over, hoor! Maar dat is in dit verhaal 
wel iets anders! Werkelijk alles en iedereen moet 
eraan geloven: Ga heen, versla Amalek, slaat al 
wat hij bezit met de ban en spaar hem niet. Dood 
man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, 
kameel en ezel. Dan moet het wel heel erg met hen 
gesteld zijn geweest...

Ja, omgekeerd zal het in elk geval niet anders 
geweest zijn. Als de Amelekieten de kans hadden 
gekregen dan hadden ze ongetwijfeld iedereen 
uitgemoord of er slaven van gemaakt en alles van 
hun gading hadden ze meegenomen of vernietigd. 
Zo waren ze wel...

Foto: Pixabay - Free-Photos
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Ja, het is opnieuw een moeilijke opdracht voor Saul, 
misschien nog wel moeilijker dan die vorige opdracht in 
Gilgal tegenover de Filistijnen: wáchten. Vandaag staat 
Saul voor de loodzware opdracht om de Amalekieten te 
verslaan. Hoe hij dat doet? 

Dat lezen we in 1 Samuël 15 vers 7: Saul versloeg 
Amalek van Chawila af tot in de nabijheid van Sur, dat 
ten oosten van Egypte ligt. Agag, de koning van Amalek, 
greep hij levend, maar het gehele volk sloeg hij met 
de ban door de scherpte des zwaards. Saul echter en 
het volk spaarden Agag en het beste van het kleinvee 
en van de runderen, ook het naastbeste, verder de 
lammeren, kortom al wat waardevol was; dat wilden zij 
niet met de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos 
was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban.

Zie je waar het fout gaat? Hij houdt tóch 
iets achter! koning Agag, die gaan we toch 
niet doden? Die man is een boel losgeld 
waard! En al die schapen en runderen, en 
de lammeren... Zoveel waardevols! Saul kan 
het niet over zijn hart krijgen! nee, hij kan 
het niet...

In die vorige geschiedenis, bij Gilgal, 
tegenover de Filistijnen had God al tegen 
Saul gezegd: Gij hebt dwaas gehandeld; gij 
hebt niet in acht genomen het gebod van 
de HERE, uw God, dat Hij u geboden heeft, 
anders zou de HERE uw koningschap over 
Israël voor altijd bevestigd hebben. Maar nu 
zal uw koningschap niet bestendig zijn.

Het had erop geleken dat hij tegenover deze Amalekieten toch een tweede kans kreeg. Of toch tenminste 
dat hij de schade van zijn straf binnen de perken kon houden: Uitstel van de straf, verzachtende 
omstandigheden, of iets dergelijks, als hij dit keer wél zou doen wat God van hem verlangde. Maar na 
vandaag, na strijd met Amalekieten, gaat er definitief een streep door carrière van Saul. Samuël zegt 
tegen hem in 1 Samuël 15 vers 17: Zijt gij niet, hoewel gij klein waart in eigen oog, geworden tot een 
hoofd der stammen van Israël? En heeft de HERE u niet gezalfd tot koning over Israël? De HERE had u 
uitgezonden met de opdracht: Ga heen, sla die boosdoeners, de Amalekieten, met de ban, strijd tegen 
hen, totdat gij hen hebt uitgeroeid. Waarom hebt gij dan niet naar de HERE geluisterd, maar hebt gij u 
op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen des HEREN?

Toen zeide Saul tot Samuël: Ik heb wel naar de HERE geluisterd en ben de weg gegaan, waarop de 
HERE mij zond en ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht, maar Amalek zelf heb ik met de 
ban geslagen. Doch het volk nam van de buit kleinvee en runderen, het beste van het gebannene, om 
de HERE, uw God, offers te brengen in Gilgal. Maar Samuël zeide: Heeft de HERE evenzeer welgevallen 
aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan 
slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.
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Toch jammer, hè? Hij was zo goed begonnen maar 
hij heeft zijn kansen verspeeld. Het spel is uit! 
Samuel zei tegen Saul: Omdat gij het woord des 
HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, 
zodat gij geen koning meer zult zijn. Saul zeide tot 
Samuël: Ik heb gezondigd, want ik heb het bevel des 
HEREN, uw opdracht, overtreden; maar ik vreesde 
het volk en ik heb naar hen geluisterd. Nu dan, 
vergeef toch mijn zonde; keer met mij terug, dan 
zal ik mij voor de HERE neerbuigen. Maar Samuël 
zeide tot Saul: Ik zal met u niet terugkeren, want 
gij hebt het woord des HEREN verworpen; daarom 
heeft de HERE u verworpen, dat gij geen koning 
meer over Israël zult zijn. 

Toen Samuël zich omkeerde en wilde weggaan, 
greep Saul de slip van zijn mantel, doch deze 
scheurde af. Daarop zeide Samuël tot hem: De 
HERE heeft heden het koningschap over Israël van 
u afgescheurd en heeft het gegeven aan uw naaste, 
die beter is dan gij. Ook liegt de Onveranderlijke 
Israëls niet en Hij kent geen berouw; want Hij is 

geen mens, dat Hij berouw zou hebben. Maar Saul 
zeide: Ik heb gezondigd; bewijs mij nu toch eer in 
tegenwoordigheid van de oudsten van mijn volk en 
van Israël. Keer toch met mij terug, dan wil ik mij 
voor de HERE, uw God, neerbuigen. Hierop keerde 
Samuël terug achter Saul. En Saul boog zich neer 
voor de HERE.

Toen zeide Samuël: Breng Agag, de koning van 
Amalek, bij mij. Welgemoed ging Agag naar hem 
toe, want hij zeide: Voorwaar, de bitterheid van 
de dood is geweken. Maar Samuël zeide: Zoals 
uw zwaard vrouwen kinderloos maakte, zo zal 
onder de vrouwen uw moeder kinderloos worden. 
Daarop hieuw Samuël Agag aan stukken voor het 
aangezicht des HEREN te Gilgal.

Samuël begaf zich naar Rama, maar Saul ging naar 
zijn huis, naar Gibea Sauls. Samuël zag Saul niet 
meer tot de dag van zijn dood, maar Samuël droeg 
leed over Saul. En de HERE had berouw, dat Hij 
Saul tot koning over Israël had aangesteld.
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Ik moet er niet aan denken, dat het 
mij zou overkomen dat God mij geen 
nieuwe kans meer geeft. Ja, en ook wij 
zullen de gevolgen moeten dragen van 
onze verkeerde keuzes: een verkeerde 
opmerking, financieel wanbeleid, overspel 
- om maar wat te noemen… Ja, dit soort 
dingen kan ons lang blijven achtervolgen. 
Misschien wel de rest van ons leven. Ook 
wij kunnen God teleurstellen!

Maar is er dan helemaal geen weg meer 
terug? Kunnen ook wij onze kansen 
voorgoed verspelen? Ik weet dat Jezus is 
gekomen met de opdracht om juist daar 
iets aan te doen! En de sleutel daarvoor 
ligt verborgen in Zijn vreselijke dood en 
Zijn onvoorstelbare opstanding. Toen 
heeft Jezus de last van onze schouders 
afgenomen. 2 Kor.5 vers 21 zegt: Hem, die 
geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor 
ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden 
worden gerechtigheid Gods in Hem.

Dus jawel, bij God krijg je nieuwe kansen 
in overvloed, zelfs al zijn de gevolgen van 
ons handelen misschien nog heel lang 
voelbaar. Maar we moeten wel steeds 
goed over onze keuzes na blijven denken. 
En je keuzes maak je het best samen met 
God. Bij God krijg je nieuwe kansen in 
overvloed...

Amen!



• 16 •

7. Extraatjes
Wij vonden het mooi!

De hele samenwerking was een verrijkende ervaring. 
Qua diensten vond ik het mooi om de laatste weken 
te zien hoe mensen hun huis openstelden voor 
anderen, een warm gevoel om mensen bij iemand 
anders thuis ‘voor de buis’ te zien. - Nick

Ik vond het fijn om op deze manier 
mijn steentje bij te dragen aan 
dit mooie weekblad. Soms denk 
ik bij het voorbereiden van een 
kindermoment of zondagschool: 
“Wat kan ik nu weer vertellen 
aan die gastjes?” Dan bid ik en 
vraag ik God om wijsheid en 
steeds opnieuw mag ik ervaren 
dat God mij leidt... - Nancy

Heel boeiend om creatief bezig te kunnen zijn met ‘kerk-zijn’ ik heb veel geleerd en 
genoten van de grote hoeveelheid aan input, steun en creatieve ideeën! - Hester

Eigenlijk vond ik het een beetje vreemd om op 
deze manier te werken en ik hoop dat de kinderen 
er toch iets aan hebben gehad! - Geertrui

Allen die ik gehoord heb vinden het 
schitterend. Ik denk dat ze het zelfs 
gaan missen. - Christine

De openheid van mensen om 
nieuwe dingen te proberen en de 
positieve ingesteldheid - Ruth

Het steeds opnieuw verbaasd mogen zijn door 
onze gemeenschap. De drang naar samenhang. 
De wil om elkaar te steunen en te helpen. 
Ik heb ervan genoten dat de aanbidding zo 
gevarieerd was en ben dankbaar dat iedereen 
(prekers, zangleiders, zondagleiders,...) 
bereid was om hun werking te herzien en aan 
de bundel mee te helpen. - Jerre

Een heel nieuwe, positieve en ook wel leuke ervaring 
van kerk-zijn. Hoewel ‘trots’ wordt beschouwd als een 
niet zo’n goede eigenschap, moet ik stiekem toegeven 
dat ik best wel trots ben op onze ‘WW’ (werkgroep 
weekmagazine) en Potscherven, voor het prachtige 
werk dat zij verricht hebben tijdens de corona-
maanden. Het weekmagazine zorgde er voor dat het 
gevoel van samenhorigheid zelfs versterkt werd (zoals 
we ook konden horen in de getuigenissendienst), en 
dat was werkelijk zo !! Los van het weekmagazine vond 
ik ook de ijver en inzet van vele gemeenteleden (zoals 
bv bij de zoom-diensten) een groot pluspunt. Wat mij 
betreft: een grote, dikke, vette ‘DANK U’!  En een nog 
grotere ‘DANK U’ aan onze Heer die, op deze manier van 
kerk-zijn, met Zijn liefde ongetwijfeld harten beroerd 
heeft en in de eerste plaats ons eigen hart !! - Stephan.

Als gezin hebben we geprobeerd om 
iedere zondag een ‘zondagsschool’ te 
doen met onze kindjes. We hebben er 
allemaal van genoten en wat bijgeleerd. 
Ik vond het bijzonder om diepgaande 
geestelijke gesprekken te hebben 
met Elize en Evie aan de hand van de 
bijbelstudies van ‘Bijbel Basics’ (die ik 
heb aangepast voor in de bundel). Ik 
hoop dat andere gezinnen hebben ook 
gebruik van kunnen maken. - Holly
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Rose

Vraag 1: Wat is jouw lievelingslied, en 
waarom?

Dat is “All that I am”, omdat dit lied beschrijft hoe 
en wat ik voel voor Jezus en hoe mijn relatie is 
met Hem...

Vraag 2: Met wat kan je je echt ontspannen?

Een warm bad nemen! Ik kan mij ook heel goed 
ontspannen met een preek op Youtube. Ik kijk 
graag naar Living Waters, dat is van christenen 
die evangelisatie op straat doen. Ze zijn ook de 
producers van de films van Left Behind. Goed 
en ontroerend om te zien hoe mensen zich ter 
plaatse bekeren!

Vraag 3: Wat heb je in de lockdown het 
meest gemist? 

Naar de kerk gaan en vrienden zien.

Vraag 4: Met welk gerecht kan iemand jou 
echt plezieren?

Met een Filipijns gerecht natuurlijk, maar witloof 
in de oven in mijn Belgisch lievelingsgerecht!

Nick interviewt:

Vraag 5: Stel dat je nu op reis mocht gaan 
en drie dingen mag meenemen. Naar welke 
bestemming zou je gaan, en wat zou je 
meenemen?

Ik zou naar de Filipijnen gaan met mijn tablet (dat 
is mijn Bijbel geworden. Ik kan mijn Bijbel niet 
meer lezen, dus luister ik naar mijn audiobijbel). 
Daarna ook mijn gsm en een valies vol cadeautjes 
voor de kinderen en buren in mijn dorp! :D 

Vraag 6: Is er iets wat je nog wil zeggen 
aan de mensen uit de kerk die dit magazine 
lezen?

Ik hoop dat iedereen oké is en niemand van onze 
kerk ziek geworden is (vooral geen corona!). 
Het is nu een moeilijke tijd, we kunnen veel 
dingen niet doen en misschien ook onze geliefden 
niet zien. Misschien heb je geen werk meer, of 
misschien ben je helemaal alleen… Dat alles 
maakt ons ongelukkig. Maar we mogen niet 
vergeten dat God dat allemaal ziet! Hij kent ons 
verdriet. Tijdens corona en de lockdown zijn 
er ook goede dingen. Ik ben toch blij dat ik de 
lockdown kan gebruiken om alles op een rijtje te 
zetten, om goed na te denken. Ik ben in lockdown 
met God en ik geniet ervan! Meer tijd om te 
bidden, de Bijbel en preken te beluisteren. Alleen, 
maar niet eenzaam, dat is het. Ik wist niet dat je 
ook vreugde kan hebben, zelfs als je alleen bent. 
Zelfs als je veel zorgen hebt. Zelfs als je neiging 
hebt om je eenzaam te voelen, moet je zeggen: 
“Neen, ik ben Gods kind, ik heb alle redenen om 
blij te worden, om het even in welke situatie ik 
nu zit. Ik zal de vijand de vreugde van de Heer in 
mij niet laten afnemen.” Zing, bid, dans, terwijl je 
zegt: “God houdt van mij en Hij is altijd bij mij!”

Romeinen 5:3-5:

Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij 
zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk 

hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol 
te houden. Als wij volhouden, doorstaan wij de 

proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze 
hoop sterker. Die hoop is geen valse hoop, omdat 

Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de 
Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. 
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Creatief • kaartjes maken:

Nodig: tekenpapier, wit karton (A5), zwart karton 
(A6), potloot, lijm & gekleurd papier

1. Zoek of maak een tekening op het tekenpapier

2. Snij de tekening uit zwart papier. 
Tip: gebruik kleine stukjes papiertape om de 
tekening vast te plakken aan het zwart papier

3. Plak stukken gekleurd papier over de gaten in 
het zwart papier

4. Plak het zwarte kaartje op het dubbele 
witte karton. Schrijf een mooie tekst aan de 
binnenkant je kaartje is klaar om te versturen.

Bron dit kaartje: https://bit.ly/3dUA0QA

Zoek je nog creatieve ideeën voor tijdens de 
vakantie? Kijk eens op:
• Instructables: 

https://www.instructables.com/craft/
• Pinterest: 

https://bit.ly/2NTie5x
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Uitdaging • Door 
papier heen stappen

Wist je dat je door papier 
heen kan stappen? Nu denk 
je misschien dat ik een grapje 
maak. Maar nee! Print dit 
blad maar eens af en volg de 
instructies, dan zal je zien dat 
het lukt.

Extra uitdaging: is het gelukt 
met een groot blad (A4)? 
Probeer het nu eens zelf met 
klein blad (A6).

1. Vouw het papier op de 

zwarte stippellijn

2. Knip het rode vlak eruit

3. Knip nu alle grijze lijnen in

4. Vouw het papier voorzichtig open



• 20 •

Dit was de laatste 
editie! Ook al is 
corona nog niet 

voorbij, nu de kerk 
weer opstart, stoppen 
we met het magazine.

Wij hopen dat je 
ervan genoten hebt 

en we hopen iedereen 
snel terug te zien op 

zondagmorgen. 

We weten niet wat de 
toekomst nog brengen 

zal, maar laten 
we op God blijven 

vertrouwen, Hij houdt 
alles in Zijn Hand!

Bedankt voor je input, 
voor je creativiteit, voor 
het meedenken, voor alle 
leuke reacties en verhalen! 
Bedankt voor het uitdelen 
en printen, bedankt 
voor alle gesprekken en 
ingestuurde recepten. 
Bedankt voor de vele 
getuigenissen, telefoontjes, 
mailtjes en brieven. 
Bedankt voor de zoom-
diensten, thuisaanbidding 
en de geestelijke input door 
predikingen. Maar bovenal 
dank aan God dat we dit 
konden doen. Dat we hem 
op deze manier konden 
zoeken en aanbidden. 
Dank aan Hem omdat de 
kerk niet stopt wanneer de 
samenleving even stil lijkt 
te staan. 

We hebben dit samen 
gedaan!
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