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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpzmfSjFqCJia1n3ofO5aq-E

https://open.spotify.com/playlist/2f5k30Ahb5wwdo0DBd5TI0

Groot is de Heer (Opw 622)

Groot is de Heer God Almachtig
Groot is de hoogste Heer
de zoom van Zijn kleed vult de tempel
en wij roepen: ‘Heilig Heer!’

Refrein:
Glorie aan de Zoon van God
Glorie aan de Heer
Koning en Heer

Open de poort, effent de baan
zodat de Koning binnen kan gaan
en voor eeuwig is Hij God!

Heilig is de Heer God almachtig
Heilig is de hoogste Heer
laat heel de aard voor hem buigen
en Hem kronen alle eer

Refrein …

O Heer mijn God (Opw 407)

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein: 2x
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein 2x

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein 2x

Foto: Pixabay-DanaTentis.jpg

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:
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Heer ik prijs Uw grote naam
(Opw 430)

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

Refrein:
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.

Refrein …

Wij eren en aanbidden U (Opw 127)

Wij eren en aanbidden U,
Koning en Heer 

Koning en Heer

Wij eren en aanbidden U,
Koning en Heer

Koning en Heer

En wij volgen U tesamen,
Volgen U tesamen.
En wij volgen U tesamen,
Koning en Heer (Koning en Heer).

Lied van de maand:
Upon Him (Matt Redman)

Upon a hill, a perfect Saviour
Upon that day, the greatest love
The punishment that should have fallen on us
Upon Him, upon Him

Upon His head, a crown of thorns
Upon His heart, a broken world
The wage of sin, the weight of our transgressions
Upon Him, upon Him

Chorus:
Christ has died, we are forgiven
And Christ alive, we are the risen
And He shall come again
Praise the King, praise the King

Upon our hearts, His name is written
The King of Kings and Lord of Lords
We’re pouring out a song of praise together
Upon Him, upon Him

Chorus (2x)

Bridge: (2x)
One name upon our lips, Jesus
No greater name than this, Jesus
And every knee will bow, every heart confess
Jesus, Jesus

Chorus (3x)Foto: Pixabay - geralt.jpg

Foto: Pixabay-James Chan.jpg
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2. Weekuitdaging

Daniël in de leeuwenkuil
Daniël was een slimme jonge man meegenomen in ballingschap vanuit Juda naar Babel. Hij en zijn vrienden kwamen in een 
vreemd land met een vreemde cultuur en moesten daar een uitgebreide opleiding volgen om dienst te kunnen doen aan het hof 
van de koning.

Darius, een van de koningen waaronder Daniël diende, had heel veel vertouwen in Daniël. Daniël was een goede stadhouder 
en Darius wilde Daniël meer verantwoordelijkheid geven. Dat vonden de andere stadhouders niet leuk. Ze wisten dat Daniël 
regelmatig ging bidden tot zijn God. De stadhouders gingen naar de koning met een sluw plan. Ze zeiden: “Koning, we willen een 
wet laten maken die zegt dat de mensen van uw koninkrijk alleen u mogen aanbidden en niemand anders!” De koning was blij 
met alle aandacht en keurde de wet goed.

Daniël trok zich hier niets van aan. Toen hij van 
deze wet hoorde ging hij naar zijn bovenvertrek 
in zijn huis en bad voor het open venster. 
Zichtbaar voor de hele stad. Voor Daniël was tijd 
met God doorbrengen het belangrijkste.

Daniël wist best dat wat hij deed gevaarlijk was. 
Hij riskeerde de doodstraf. Toch deed hij het! Hoe 
kon Daniël dit doen?

Het geheim staat helemaal aan het begin van 
het boek: “Daniël nu nam zich in zijn hart voor 
zich niet te besmetten met de gerechten van 
de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom 
verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij 
zich niet zou hoeven te verontreinigen.” (Daniël 
1:8 - HSV)

Daniël wist dat hij, voordat het moeilijk zou 
worden, al keuzes moest maken in zijn hart. 
Hij wilde ondanks de vreemde cultuur en alle 
invloeden zijn God trouw blijven. Daniël deed dit 
lettelijk door enkel rein voedsel te eten. Maar 
hij deed dit ook geestelijk door dagelijks en met 
regelmaat te blijven bidden. 

Ook voor ons is dit een belangrijke les. We leven in vreemde tijden. Ons land zit in een tweede lockdown en we mogen als kerk 
momenteel niet samenkomen. We weten dat de komende weken niet altijd makkelijk zullen zijn. Maar we mogen onszelf net als 
Daniël hierop voorbereiden. Zodat we stand kunnen houden als het moeilijk word. 

Wat wil je jezelf in je hart voornemen? 
Hoe kan je voorkomen dat je jezelf verontreinigd?
Hoe kan jij ervoor zorgen dat God centraal blijft staan ook als het moeilijk word?

Maak het maar praktisch en schrijf het op. Het kan ook goed zijn dit met iemand te delen zodat je elkaar kan steunen.

Datum:_____________Dit neem ik mijzelf in mijn hart voor:

Foto: Pixabay-Ian Lindsay.jpg
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Samengesteld door: Holly Delameillieure

3. Kleine zondagsschool

Dag lieve schatten

Ik hoop dat alles goed gaat met je, en dat jullie hebben kunnen genieten van de ver-
lengde herfstvakantie!:)

Aangeizen de gemiddelde leeftijd van de kleine zondagsschool gedaald is (Evie, Abby 
en Jonathan hebben de overstap gemaakt naar de grote zondagsschool), heb ik de 
planning iets eenvoudiger gemaakt, zodat het het past bij onze jongere publiek! 

Vele groetjes en God zegen
Holly x

Het licht voor de wereld

Johannes 8.12

We starten dit ‘lesje’ met het donker/licht waar in ons kinderliedge van de maand, ‘Is 
je deur nog op slot’ over gezongen wordt. Het donker is ongezellig en niet prettig. Het 
Licht daarentege, is warm en geeft geborgenheid. Dat kan ook zo in je hart zijn. Het 
kan heel donker en duister zijn, maar ook heel erg licht en fijn.

Voorbereiding

Maak een kamer extra donker: lichten uit, gordijnen toe.
Leg enkele kaarsen (en lucifers) of elektrische teelichtjes klaar.
Druk de kleurblaadjes af en leg kleurpotloden en stiften klaar, eventueel lijm en prik-
stokken ook.

Aan de slag

1. Ga met je kind(eren) zitten in de donkere kamer. Hoe voelt het om in de donker 
te zitten? Vind je het leuk of niet? …

2. Steek de kaarsjes aan.  Hoe voel je je nu? Het licht verdrijft het duisternis - 
vind je dat mooi? Daarmee kunnen we de link maken naar God die in ons hart 
wil wonen en het duister uit je hart zal verdrijven. 

3. Lees de bijbeltekst: ‘Jezus zei: ‘ik ben het licht voor de wereld. Als je mij volgt, 
leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.’ (Jo-
hannes 8.12)

4. Neem tijd om te bidden. We kunnen Jezus danken dat hij het licht voor de 
wereld is, en in ons hart wil wonen, en we kunnen vragen dat we allemaal de 
deur van onze harten open zetten voor het Licht van de Here God.

5. Tijd om te knutselen!
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Werkbeschrijving:
a) Kleur alle onderdelen in.
b) Knip de onderdelen die gebruikt gaan worden uit, in elk geval de deur.
c) Bij de deuropening in het harthuis is de plakstrook te zien voor de deur. 

Vouw de strook links van de deur naar achteren, doe lijm op de plakstrook 
op het basisblad en lijm de deur vast.

d) Voor de ervaren knutselaar: je kan de zonneschermen met een prikstokje 
oprollen. Vouw eerst de strookjes bovenaan naar achteren. Dit zijn de 
plakstroken. Leg nu het zonnescherm andersom op een tafel, doe wat 
lijm onderaan en plak er een coctailprikkertje aan vast (dit kan sneller 
met plakband of een klein stukje dubbele plak). Rol het nu op. Draai het 
geheel weer om, doe nog wat lijm op de plakstrook en lijm het vast bove-
naan het raam, doe ditzelfde met het andere zonnescherm.

e) Nu nog het welkomstbord. Even dubbelvouwen op de vouwlijn. Een cock-
tailprikker nemen, lijm tussen het bordje doen en het stokje ertussen nu 
het geheel op het basisblad bevestigen.

6. Dansen! Ons kinderliedje van de maand vind je hier: 
https://tinyurl.com/h4h6fuq

Bronnen: https://sestra.nl/is-je-deur-nog-op-slot/ en https://www.gelovenisleuk.nl/
knutselen/35-algemeen/564-je-hart-is-net-een-huisje
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Samengesteld door: Nancy Depuydt

4. Grote zondagsschool

Jozef
Door Nancy Depuydt

Vandaag wil ik het met jullie hebben over Jozef.
In de Bijbel vanaf Genesis 37 kan je het Bijbelverhaal lezen. 
Hieronder kan je ook een deeltje lezen of je kan enkele van deze filmpjes bekijken:

Om te bekijken:

Jozef wordt verkocht : https://youtu.be/iV8zzf1v0UU
Jozef en de dromen van de farao : https://youtu.be/TqZ2bD5tr90 
Jozefs broers in Egypte: https://youtu.be/bPuy7UTZ7SQ
Jozef onthult wie hij is : https://youtu.be/ocd39OGGq1w

Om te lezen/ te luisteren naar papa of mama:

Dit is het verhaal van Jozef. 

Jozef heeft elf broers. Tien zijn ouder als hij. Benjamin is zijn jongste broer. De tien grote broers van 
Jozef houden niet van hem: hij is een verklikker. Als ze maar iets verkeerd doen loopt Jozef naar hun 
vader Jacob om het te zeggen. Ze zijn ook jaloers op Jozef want vader Jacob ziet hem het liefste. Niet 
lang geleden heeft vader voor Jozef een heel mooi kleed laten maken. Zijn broers vinden dat erg, ze 
willen voor zich ook wel zo’n kleed. En er is nog iets wat ze niet graag hebben bij Jozef: hij droomt 
vreemde dromen, waar ze niet van houden. Zo droomt Jozef dat de zon, de maan en elf sterren zich 
voor hem buigen. En Jozef zegt dan: ‘die elf sterren, dat zijn jullie’ ‘Dat is het toppunt’ zeggen zijn 
broers en ze willen niets meer met Jozef te maken hebben. Op een dag zijn de grote broers al van ‘s 
morgens vroeg vertrokken met de schapen om in de bergen eten voor ze te zoeken. Rond de middag 
zegt vader Jacob tot Jozef: ‘Ga naar je broers, kijk hoe het met hen gaat en kom het mij dan vertel-
len’. Jozef gaat er heen. Zijn broers zien hem al van in de verte komen. ‘Zie eens wie daar aankomt, 
onze grote dromer’ zeggen ze. En als Jozef dicht bij hen is nemen ze hem vast, trekken hem het mooie 
kleed uit en werpen hem in een uitgedroogde waterput. ‘Nu zijn we van hem verlost’ zeggen ze. En 
ze kijken verder om naar hun kudden terwijl Jozef diep in de droge put zit. Een tijdje later hoort Jozef 
heel wat stappen en mensen die druk praten. Dan merkt hij dat ze hem uit de put helpen. Maar wat 
gebeurt er nu? Zijn broers verkopen hem aan de vreemde mannen, waarmee ze even tevoren aan 
het praten waren. Die nemen Jozef geboeid mee met hun karavaan naar Egypte. ‘Nu hebben we ons 
gemakkelijk van Jozef kunnen afmaken’ zeggen de broers ‘Maar wat zal vader hiervan zeggen. Jozef is 
zijn liefste zoon.’ Een van hem neemt het mooie kleed en sopt het in het bloed van een schaapje dat ze 
gedood hadden. ‘We zullen vader het kleed tonen en vragen: is dit misschien het kleed van uw zoon? 
En dan zal vader denken dat Jozef door wilde dieren is aangevallen en door hen is opgegeten. Als ze 
‘s avonds thuis komen en het kleed aan vader Jacob tonen is vader Jacob heel diep verdrietig: ‘Ik zal 
mijn lieve zoon nooit meer weerzien! Hij is dood!’ 
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Jozef, een dienaar van Potifar.

Terwijl vader Jacob weent en kijkt naar het kleed van Jozef, wordt hij door de vreemde mannen op 
de markt verkocht als een slaaf. Zo komt hij in het huis van Potifar, een belangrijk man die werkt bij 
Farao, de koning van Egypte. Hij doet er heel veel werk en hij doet het goed. Potifar is er erg blij om. 
Daarom zegt hij op zekere dag tegen Jozef: ‘Vanaf vandaag ben jij de belangrijkste dienaar in mijn 
huis, alle anderen moeten naar jou luisteren.’ Jozef doet zijn werk verder. Op een dag roept de vrouw 
van Potifar hem. Ze is verliefd geworden op Jozef en ze wil hem dat zeggen. Jozef weet niet wat hij 
hoort. Hij zegt: ‘Ik wil helemaal niet verliefd worden op de vrouw van mijn baas.’ De vrouw wordt erg 
kwaad. En Jozef loopt weg. ‘s Avonds zegt de vrouw aan Potifar: ‘Nu moet je toch eens horen Jozef is 
verliefd op mij. Dat kan toch niet, wat denkt hij wel!’ Dat was gelogen, maar dat weet Potifar niet en 
hij stuurt Jozef naar de gevangenis. Al vlug mag Jozef voor de andere gevangenen mee helpen zorgen. 
Op een dag zegt een van de gevangenen tegen hem: ‘Ik had een vreemde droom. Ik droomde dat ik 
een wijnstok had. Daar kwamen drie ranken aan en aan die ranken kwamen druiven. Toen nam ik die 
druiven, perste ze en gaf ze aan Farao te drinken.’ Jozef denkt diep na. Dan zegt hij: dat betekent dat 
je binnen drie dagen uit de gevangenis mag.’ En zo gebeurt: drie dagen later komt de man vrij en mag 
hij terug werken bij Farao, de koning van Egypte. Twee jaar later... Het is nacht. Farao schiet verschrikt 
wakker uit zijn slaap. Hij roept een aantal mannen bij zich en zegt: ‘Nu heb ik toch een vreemde droom 
gehad. Ik droomde van zeven mooie vette koeien en toen kwamen er zeven lelijke magere en toen ... 
toen aten de zeven magere koeien de zeven vette op.’ Niemand kan deze vreemde droom verklaren. 
Tot de wijnschenker terugdenkt aan Jozef. Jozef mag uit de gevangenis om de droom van Farao te ver-
klaren. Hij zegt: ‘Zeven jaar zal er heel veel graan zijn en dan zal er zeven jaar hongersnood zijn maar 
de mensen zullen niet van honger doodgaan, omdat ze zullen eten van de voorraden van de voorbije 
jaren.’ Dan zegt Farao tot Jozef: ‘Jozef, ik denk dat wat jij zegt juist is. Wil jij ervoor zorgen dat we de 
eerste zeven jaar al dat graan in schuren kunnen doen en dat het daarna goed verdeeld wordt?’ Jozef 
zegt: ‘Dat wil ik doen, Farao.

‘ Jozef, de onderkoning van de farao.’

Jozef is nu onderkoning van Egypte. Hij zorgt dat al het graan dat er teveel is opgeslagen wordt in 
grote schuren. Na zeven vruchtbare jaren houdt het op met regenen. Niets groeit er nog. De mensen 
lijden honger, maar niet in Egypte. Daar zorgt Jozef voor. Op zekere dag komen tien mannen bij hem. 
Het zijn zijn tien grote broers. Jozef herkent ze, maar zij herkennen hem niet. Hij spreekt hen heel 
nors aan: ‘Wie zijn jullie? Ik denk dat jullie bedriegers zijn.’ ‘Dat zijn we niet’, zeggen ze, ‘wij zijn tien 
broers die naar hier gekomen zijn om graan te kopen. Maar Jozef gelooft hen niet en zegt dat ze hun 
jongste broer moeten meenemen om te tonen dat ze niet liegen. Intussen moet één van de broers, Si-
meon, in de gevangenis blijven tot ze terugkomen. Verdrietig gaan negen broers naar huis. Onderweg 
zeggen ze: ‘Wat zal vader hiervan zeggen? Hij is zijn liefste zoon Jozef kwijt. Simeon is gevangen in 
Egypte en nu moet Benjamin naar Egypte...’ Thuis gekomen vertellen ze hun droevig verhaal en beslui-
ten ze niet direct terug naar Egypte te gaan. Maar de grond blijft droog en de voorraad raakt op. Dan 
zegt vader Jacob: ‘Jongens, ga naar Egypte, want als we er geen graan kopen dan gaan we hier allen 
dood van de honger. Zo gaan ze terug naar Egypte samen met Benjamin. Daar worden ze heel hartelijk 
ontvangen door de onderkoning die nu helemaal niet zo nors is. Omdat Benjamin met hen mee is mag 
Simeon uit de gevangenis. Wanneer ze al hun zakken vol met graan hebben gaan ze goedgezind naar 
huis. Maar hé... wie komt daar achterna gelopen? Een dienaar van de onderkoning. Hij zegt: ‘Jullie 
zijn dieven, jullie hebben de zilveren beker van mijn koning geroofd!’ ‘Dat kan niet’, zeggen de broers, 
‘kijk maar onze bagage na.’ De dienaar doet dat. Wanneer hij de zak graan van Benjamin opent roept 
hij: ‘Ik heb jullie dieven genoemd en dit is het bewijs!’ en hij zwaait met de zilveren beker boven zijn 
hoofd. Juda, een van de broers zegt: ‘Als dat zo is, dan zijn we uw gevangenen.’ ‘Neen, zegt de dienaar 
‘alleen de dief moet gevangen worden.’ Maar Juda denkt aan zijn vader en aan het verdriet dat hij zal 
hebben als hij verneemt dat Benjamin in de gevangenis zit. En hij zegt: ‘Nee, wij gaan allemaal samen 
mee.’ Jozef ziet dat al zijn broers terugkomen. Hij verneemt ook dat ze hun vader geen verdriet wil-
len doen. Dat doet hem wenen. ‘Ik ben Jozef’, zegt hij. De broers kijken op. ‘Ik ben Jozef die jullie aan 
vreemde mannen verkocht hebben. Zo ben ik in Egypte gekomen en ben ik uiteindelijk onderkoning 
geworden. Ik ben niet langer kwaad op jullie. Ik denk dat God wou dat dit gebeurde zodat ik jullie nu 
kan helpen.’ En Jozef omhelst elk van zijn broers. Enkele dagen later willen ze naar huis gaan. Jozef 
zegt: ‘Zeg tegen vader Jacob dat hij naar Egypte moet komen. Hier hoef je geen honger te hebben.’ 
Toen vader Jacob al dit goede nieuws hoorde, maakte hij plannen om naar Egypte te gaan. Dan zou hij 
zijn lieve Jozef terugzien.
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Enkele vraagjes

Zet in de juiste volgorde:
O Zijn broers komen graan kopen bij Jozef. 
O Jozef wordt verkocht als slaaf 
O Zijn broers vinden geld in de graanzakken 
O Er breekt hongersnood uit. O Jozef is onderkoning in Egypte. 
O Jozef krijgt een prachtig kleed.

Wat past?

Jozef is 

O de oudste zoon van Jacob 
O de lievelingszoon van Jacob 
O de man van een zus van Jacob

Jozef krijgt 

O een mooi kleed met vele kleuren 
O twintig geldstukken 
O zeven vette koeien De broers van Jozef zijn 
O blij voor hem 
O erg jaloers 
O bang 

De broers besluiten om 

O te klagen bij hun vader 
O Jozef te eten te geven aan wilde dieren 
O Jozef in een diepe put te gooien Als er grote honger in het land komt, 
O verwelkomt Jozef zijn broers en hij vergeeft hen 
O stuurt Jozef hen tien zakken graan 
O weigert Jozef om zijn broers nog terug te zien

Spel spelen (zie bijlage)
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Spreker: Jurgen Vermeersch

5. Prediking

Zoals Martha of Maria?

Misschien kunnen we vandaag eens tot 
een herhaling komen? We zijn of voelen 
ons snel geneigd ons te voelen tot 1 van 
de zussen. Tis te zeggen ik toch…

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw 
van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster 
die Maria hette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luis-
terde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen 
staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedi-
enen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: 
“Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts 
één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal 
worden afgenomen.

We zien hier een beeld van de vrouw aan de voet van de man 
of dienend aan tafel, of een beeld van Maria die bid en luis-
tert aan de voeten van Jezus. We lezen hier ook van Martha 
die liever in de weer is. 

Soms kunnen we net als Martha, erg druk bezig zijn in onze 
geloofswandel. We hebben ons zonder bedoeling aanges-
loten tot prestaties. We denken dat we hard werken voor 
het koninkrijk van God, terwijl we zelfs zonder weten onze 
bediening belangrijker is geworden dan Jezus zelf. Ik heb soms 
verlangens om dingen te doen enz… dat we moeten oppassen 
dat het niet gaat om ik maar dat de Heilige Geest door onszelf 
mag gaan werken. Dat we mogen beseffen dat we een parel 
zijn in Zijn wijngaard. Dat Hij ons mag gebruiken, hoe vaak 
bidden we niet, Vader doe U wil in mij. Dat is toch wat ik vaak 
zeg of vraag.

Dat we mogen onthouden dat zelfs Christus gestorven is 
voor de goddelozen, de gebrokenen, de gewonden en voor 
degenen die het niet allemaal voor elkaar hebben.

De Bijbel zegt in Rom. 5:8 Dat Christus stierf, toen wij nog 
zondaars waren.

Nog schuldige zondaars. God heeft het niet nodig dat wij 
perfect zijn. Het gaat er Hem niet om dat wij een schone lei 
kunnen aanbieden. Het is Zijn specialiteit om alle gebroken 
stukjes van ons leven te nemen en aan elkaar te lijmen, 
dan maakt Hij iets dat zo mooi is. Hij noemt dat Zijn meest 
waardevolle bezit.

Broeders en Zuster mochten jullie denken, ik ben nooit goed 
genoeg, dan heb je gelijk. Ik heb ook lang zo rondgelopen, ik 
wilde perfect zijn, maar heb moeten inzien dat ik dat niet kon. 
Maar broeders en zusters, de waarheid is dat niemand van 
ons goed genoeg is. We hebben allemaal gezondigd en kun-
nen nooit voldoen aan Gods maatstaf van heerlijkheid.

Als we erkennen dat we het nooit zullen redden door wat wij 
presteren, dan is dat de eerste stap om rust te vinden, voor 
nu en tot in eeuwigheid.

Als je al een langere tijd naar de kerk ga, ken je vast wel het verhaal van Jezus die het huis van Martha bezocht. Vroeg of laat 
heb je daar al wel van gehoord in de zondagschool of ergens in een prediking.

Laten we eens gaan lezen wat er staat 
in Lucas 10:38-42
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Foto: Pixabay - Jan Vasek

Ik had al gezegd dat Martha, Jezus ontving in haar huis, waar 
Martha geërgerd in haar eentje voor gastvrouw speelde; Je 
hoort als het ware de frustratie bij haar groeien.

Uiteindelijk begint ze tegen Jezus over haar medelijden. Ze 
vraagt Hem, Here hoe kunt U het goed vinden, trek U zich niet 
aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen.

Heb jij net zoals Martha, wel eens gedacht; ik doe hier al het 
werk en het maakt niemand iets uit. Zo voel ik me ook soms, 
van als je wakker wordt bezig zijn. Die molen in je hoofd die al 
begint te draaien. 

Ik richt me vooral naar de moeders, ook de vaders komen 
hier wel aan bod. Het kan niemand wat schellen dat je het 
avondeten maakte, de tafel dekte, tafel afruimde, de wast 
enz…..

Martha doet veel, bezig met duizend en één dingen, zij doet 
veel maar handelt niet in de geest van God. Zij dient, maar 
dient niet met haar hart, ze geniet niet van haar werk, geniet 
niet van maria’s geluk

Misschien is jouw verhaal een beetje anders en voel je je 
zichtbaar in een andere situatie, misschien is dat op je werk 
of zelfs in een relatie.

Maar God ziet het wel. Hij ziet wat je doet, wanneer niemand 
anders oplet.

Ik denk dat we ons bewust moeten gaan vragen, daarvoor 
moeten gaan bidden of Hij ons in alle omstandigheden, in het 
bijzonder als het gaat over de alledaagse dingen… dat we niet 
kunnen zijn zoals Martha, maar mogen worden als Maria. 

De bijbel zegt heel duidelijk in Lucas 12:6-7 Worden niet 5 
musjes voor 2 penninkjes verkocht? En niet 1 van die is bij God 
vergeten. Ja ook de haren van uw hoofd zij geteld. Wees dan 
niet bevreesd, u gaat vele musjes te boven. 

Martha hoefde Gods genade niet te verdienen, die had ze al, 
dankzij de genade van God. Wij hebben die aandacht ook. Hij 
ziet je, Hij kent je, wij mogen in die genade rusten.

Maria heeft ervoor gekozen om dicht bij Jezus te zijn en aan 
Zijn voeten te zitten. Maria koos het goede; wat we eigenlijk 
ook moeten doen om onze dag te beginnen, eerst aan de 
voeten van Jezus te zitten en luisteren  wat Hij te zeggen 
heeft. Werken is goed en moeten we doen, maar mogen we 
eerst gaan luisteren wat Jezus ons wil zeggen

Een voorbeeld uit mijn eigen leven:

Ik sta normaal gesproken  op rond 5u15. Een tijdlang 
was mijn eerste werk dat mobieltje, email, FB,… En om 
6 u weg naar het werk. Dus je kan al raden, wat blijft 
nog over. Tot op een gegeven moment een broeder 
me aansprak: ‘hoe gaat het in je stille tijd, hoe gaat het 
geestelijk?’ Ik zei hem dat ik al vroeg op moest en het 
wat stroef liep….. Ik noemde het ‘tijdgebrek’. Ik kreeg 
al vlug de opmerking dat ik dan maar wat vroeger op 
moest staan….. pfff ik kon hem naar de maan schieten, 
ik deed toch al genoeg!?

Maar ik ben daar een tijd lang over gaan nadenken 
en mijn hart gaan onderzoeken. Wat kan ik doen? 
De media was het probleem geworden bij mij en 
misschien ook wel wat vroeger opstaan, na tijd voelde 
het heerlijk aan kan ik zeggen om toch eerst aan Zijn 
voeten te gaan zitten.

Nu in tegenstelling tot Martha, die keek naar de 
mensen in haar huis, wat ze allemaal moest doen en 
haar gevoel voor rechtvaardigheid. Maria keek naar 
Jezus terwijl ze aan Zijn voeten zat. Haar hele houding 
straalde nederigheid uit, in deze nederige houding van 
vertrouwen in God, eerder dan in haar eigen kunnen, 
kon Maria zich ontspannen.

Maria zat waarschijnlijk met de gedacht van Psalm 
46:11 Geef het op, en weet dat ik God ben. Maw. 
Wordt rustig!
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Wat betekent ‘rustig’? Dit zou je kunnen vertalen met de grip loslaten, of jezelf zwak opstellen. 
Wat een bevrijdende gedachte. In onze volledige afhankelijkheid van God die ons nooit zal 

teleurstellen, mogen we vrijheid vinden.

Maria toonde een rustige aanbidding toen ze ging zitten en zich nestelde bij Jezus. Ze plantte 
zichzelf in de wijnstok en wist dat ze zonder God helemaal niets kon doen.

Zoals we lezen in Johannes 12:3 nam deze zelfde Maria 
een paar dagen voor de begrafenis van Jezus een flesje 
nardusolie dat zoveel waard was als een jaarsalaris. 
Ze brak de hals af en goot die olie over de voeten van 
Jezus uit. Volgens sommige schattingen zou zo een 
flesje nardusolie vandaag de dag duizenden euros 
waard zijn. Ze wist dat er een tegenspraak zou zijn, 
maar deed het toch.

Haar liefde voor Jezus kende geen grenzen. Ze aanbad 
Hem. Dit was geen toevallige aanbidding, het was een 
buitengewone aanbidding en de prijs deed er haar niet 
toe. Het was een eerbiedige aanbidding, misschien wel 
een onberekenbare aanbidding. Ze keek niet naar de 
klok, niet naar haar portemonnee of naar de mensen 
om haar heen die met verschillende vingers naar haar 
wezen. Maria keek enkel naar Jezus. Ze stond toe dat 
Hij haar hele gezichtsveld vulde  en al het andere om 
haar heen vervaagde. 

Het stuk uit het evangelie van Lucas dat we net gelezen 
hebben, vertelt dat Maria luisterde. In de huidige 
wereld kan dat één van de grootste uitdagingen zijn. Er 
is altijd wel een geluid of een alarm om ons heen dat 
ons afleidt van wat belangrijk is. Ken je die geluiden.

De ‘IK’ moet zo nodig geluiden…. Ik ken die geluiden, ik 
heb ze al veel meegemaakt. Telkens dat stemmetje als 
je iets wil doen voor God……

Jurgen, er is nog was, Jurgen er moet nog gestofzuigd 
worden… het veroverde mijn stille tijd. Het was een 
hele training, een volharding om niet toe te geven aan 
die stemmetjes, want ze blijven onze ziel bestoken, net 
zolang tot we helemaal uitgedroogd en dorstig zijn.

Toen Maria haar blik op Jezus richtte, vervaagden alle 
andere dingen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik 
kom nog vaak met één oog op God gericht, of één oog 
naar buiten of….. En dan komt de vraag: ‘hoe komt het 
dat ik vandaag niets gehoord heb?’

Weet je, God zal ons eren wanneer wij Hem eren 
met onze tijd. Als we te druk bezig zijn om te kunnen 
bidden en om in de Bijbel te kunnen lezen, dan zijn we 
te druk bezig.

Ik heb ook mijn programma moeten herschikken, zodat 
meer tijd vrij kwam en niet alleen voor wat dringend 
is. Om te luisteren is het nodig dat je dicht bij Hem 
komt. Luisteren betekent dat je jezelf afsluit van alle 
afleidingen.

Broeders en zusters wat moeten jij en ik nog loslaten?

Onze vaste agenda? Altijd maar ja zeggen en alleen 
tussendoor wat tijd voor God hebben. Misschien is het 
dat ene ding? Wat is dat ene ding, waarom doen we 
niet allemaal dat ene ding?

Laat ons eens kijken wat dat ene ding is, zodat we in 
staat zijn onszelf op orde te brengen, want daar begint 
het meestal mee, onszelf op orde brengen.

Dat ene ding dat nodig is is vrij eenvoudig, het ene ding 
dat nodig is, om dicht bij Jezus te zijn is zoals Maria; ze 
hield van Hem. Probleem opgelost toch? Ze hield van 
Hem.

Waarom is dat niet zo eenvoudig, waarom is dat niet zo 
gemakkelijk? Waarom doen u en ik niet altijd dat ene 
ding, die het verschil kunnen maken in ons eigen leven.

Maria zat aan de voeten van Jezus zonder zich zorgen 
te maken over wat anderen van haar dachten. Het 
was zelfs zo dat een joodse vrouw verondersteld  was 
op de achtergrond te blijven. Het was ongepast om 
bij mannen te zitten. Toch verkoos zij ervoor om Jezus 
belangrijker te vinden.

Paulus spreekt in Galaten 1:10 ook over deze houding. 
Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen,of God. 
Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog 
mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van 
Christus zijn. Maw. Probeer ik bij de mensen in de gunst 
te komen? Praat ik iedereen naar de mond? Ofwel 
behaag je God ofwel behaag je de mens. Als ik de 
mensen naar de mond zou praten, zou ik geen dienaar 
van Christus zijn.

Ben jij de persoon zoals God je geschapen heeft? 
Volgens dit Bijbelgedeelte is het Gods wil dat we Hem 
behagen. Als je ervoor kiest om diegene te zijn zoals 
God je geschapen heeft, uniek en anders dan iedereen, 
dan kun je kritiek verwachten. Ik weet intussen dat 
het niet altijd gemakkelijk is om daar mee om te gaan, 
maar je zult jezelf tekort doen als je tegen je eigen 
overtuiging ingaat.

Weet je broeders en zusters, het volgen van anderen, 
terwijl je weet dat God je de andere kant op laat gaan, 
kan een reden zijn dat je er niet in slaagt om jezelf te 
zijn. We moeten in actie komen en degene worden 
zoals God je geschapen heeft. Sta niet toe dat je 
eigenwaarde wordt bepaald door hoe iemand anders 
met je omgaat of hoe iemand op je reageert.
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Jezus beantwoordt de uitval van Martha met vriendelijke 
en wijze woorden. Laten we eens kijken naar wat Jezus niet 
zegt. Hij beschouwt het werk van Martha niet verkeerd. 
Gastvrijheid is belangrijk. 

God houdt van jullie en van jullie werklust. Hij wil dat je hard 
werk werkt en alles doet tot eer van Hem. Alleen, wanneer 
onze werken ons helemaal verzadigen en te belangrijk voor 
ons worden, dan zal God nog slecht een aanvulling zijn, 
eerder dan de kern van ons leven.

Wanneer Martha Hem vraagt; hoe kunt u het goed vinden? 
Antwoordt Jezus niet met: ‘natuurlijk vind ik het niet goed. 
Martha ga je zuster helpen!’ In plaats daarvan zegt Jezus 
in Mattheus 11:28-30 eigenlijk ‘Kom tot mij, kom aan mijn 
voeten zitten….’ Wanneer we twijfelen of het Hem iets kan 
schelen, dan is de oplossing, ga naar Hem toe, breng tijd door 
met Hem.

We leven helaas in een cultuur waarin druk zijn verheerlijk 
wordt. Bij momenten zijn we er trots op. Wanneer mensen 
ons vragen hoe gaat het? Dan zeggen ‘goed maar druk’. Het 
lijkt wel of we onze waarde opkrikken door te beweren dat 
we een drukker leven hebben dan onze buurman. Onze 
overvolle agenda en nog zoveel meer geven ons eigenlijk een 
gevoel van trots en zelfs van identiteit.

Weet je broeders  en zusters dat ik even veel doe of bereik, 
zelfs met bezig te zijn met het woord van God. Ik heb dingen 
moeten laten en keuzes maken. Maar ik heb ook de dingen 
moeten leren aanpassen aan Zijn Woord. Heel wat meer rust 
in Hem is in de plaats gekomen.
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In Kolossenzen 3 : 22-24 staat  Slaven, wees in alles uw 
aardse heren gehoorzaam, met ogendienst als om mensen 
te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. 
En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Here en 
niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Here als 
vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Here 
Christus.

Martin Luther zei ooit: “Ik heb zoveel te doen vandaag, 
dus ik zal de eerste drie uur in gebed doorbrengen.” Ik vind 
dat een hele mooie uitspraak. Wij zullen bij gebrek aan tijd 
gewoonlijk het gebed van onze agenda schrappen. Dit is het 
gemakkelijkste op de escape knop klikken. Gewoonlijk zijn de 
gevolgen niet direct zichtbaar.

Maar langzamerhand zal tijd zonder Jezus ons uitgeput achter 
laten. Het begint langzaam onze ziel af te takelen. 

Ik weet niet hoeveel tijd we met Jezus moeten doorbrengen. 
Maar, we moeten echt genoeg tijd doorbrengen met Hem om 
gevuld te worden met levend water, voordat we zelf kunnen 
overvloeien. 

Jezus zegt tegen Martha dat haar zuster dat ene ding deed 
wat nodig was. Maria heeft het beste deel gekozen; zij volgt 
Jezus. Waarom ons zorgen maken? Maria en Martha zijn twee 
typen die in ieder van ons schuilen, soms een volgeling van 
Jezus te zijn en soms druk in de weer.

Als laatste wil ik nog meegeven, mogen we de evangeliën 
lezen, luister naar Zijn stem, mogen we erbij zijn als de 
wonderen gebeuren en ervan genieten, kortom ga aan zijn 
voeten zitten.
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6. Extraatjes

Vanaf volgende week

Alle input is welkom!

Zo maken 
we dit 

magazine 
samen!

Jouw gedicht

Je lievelingsrecept

Een creatieve opdracht

Een mooi kaartje

Een interessante quotePuzzels

Interviews ...

...

...
...

...

Een aansprekend lied 

Een boeiend verhaal

weekbundel@depottenbakker.be

SPEEL GRATIS SUDOKU
Speel elke dag een nieuwe uitdagende Sudoku van Denksport. Vul het diagram zo in, dat elk blok van 3x3 vakjes de getallen 1 tot en met 9 één
keer voorkomen.

 

Sudoku Kruiswoord
Woordzoekers Legpuzzels
Zweeds Lijnpuzzels
Binaire puzzels Cryptogrammen
Varia Doorlopers

Assortiment

Home > Online puzzelen > Speel gratis sudoku

Uitleg

1 2 3

4 5 6

7 8 9

6 4

8 1 5

5 7 3 2

7 3 4

1 6

5 4 9 3

5 2 8 9

9 2

8 9 6 1

Wissen Hint

Notities

Sudoku - denksport.nl
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Gezocht • inhoud!
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
 � wandelroute
 � kunstwerk
 � ...

weekbundel@depottenbakker.be

Werkje kleine 
zondagsschool

Werkje grote 
zondagsschool
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Volgt later in de 
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Potscherven

Bijlagen
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Samenleesbijbel 100 stappen - De goede afloop

 Het grote Jozef-spel

Ga op reis door het verhaal van Jozef! Speel met elkaar het grote Jozef-spel. Wie verzamelt de meeste 

korenbossen?

Werkblad

STAP 26
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  Gooi met de dobbelsteen en ga net zo veel plaatsen vooruit als het aantal ogen 
dat je gegooid hebt.

Sta je op een vakje met een plaatje? Lees dan wat je daar moet doen. 

Als je naar een bepaald vakje gestuurd wordt, ga je daarheen en is de volgende 
speler aan de beurt.

Wie aan het eind van het spel de meeste korenbossen heeft verzameld, heeft 
gewonnen.

Spreek van tevoren af welke speler ‘de bank’ is. Hij of zij bewaart de voorraad 
korenbossen. Als je een korenbos verdient of moet betalen, kan dat bij de bank.

Als je korenbossen moet betalen, maar je hebt ze niet, dan gebeurt er niets.

Iedere speler krijgt vijf korenbossen om mee te beginnen.

Jozef wordt geboren. Vader Jakob is heel blij: zijn zoon Jozef is geboren! Ga naar vakje 7 - 
je krijgt drie korenbossen.

Jozef zorgt voor de schapen. Jozef krijgt een lammetje van zijn vader Jakob om voor te 
zorgen. Maak het geluid van een schaap. Dan krijg je één korenbos.

Jozef woont in Kanaän. Jozef woont in het land Kanaän. Je krijgt twee korenbossen.

Jozef klikt over zijn broers. Als er slechte dingen over de broers gezegd worden, vertelt Jozef 
dat steeds door aan hun vader. Niemand van de andere spelers mag iets zeggen, totdat jij weer 
aan de beurt bent. Wie toch iets zegt, moet één korenbos aan jou geven.

Een nieuwe jas. Jozef krijgt een mooie jas van zijn vader. Kijk hoeveel kleuren jij in je trui, 
vest of T-shirt hebt. Je krijgt voor elke kleur één korenbos.

De eerste droom van Jozef. Jozef droomt over korenbossen die buigen voor zijn korenbos. 
Alle andere spelers moeten buigen en één korenbos aan jou geven.

De tweede droom van Jozef. Jozef droomt over de zon, de maan en elf sterren die voor 
hem buigen. Alle andere spelers moeten buigen en twee korenbossen aan jou geven.

In de put. De broers gooien Jozef in een put. 
Blijf hier zitten totdat iemand anders in de put komt, of tot er drie beurten voorbij zijn.
Aan iedereen die langskomt, geef je één korenbos.

Jozef wordt dienaar bij Potifar. Jozef is door zijn broers verkocht en komt in Egypte bij 
Potifar terecht. Je haalt voor iedereen iets te drinken. Voor elk drankje krijg je één korenbos.
Jij mag pas iets drinken als iedereen een slok heeft genomen. Als je toch eerder iets drinkt, 
betaal je aan iedereen één korenbos.

De vrouw van Potifar. Jozef wordt vals beschuldigd door de vrouw van Potifar.
Ga naar de gevangenis (vakje 28). Daar blijf je totdat je 3 hebt gegooid. Per beurt mag je 
één keer gooien. Heb je na vijf beurten nog geen 3 gegooid? Dan mag je toch door.

In de gevangenis. Jozef legt in de gevangenis de dromen uit van de bakker en de 
wijnschenker. De ene droom loopt goed af, maar de andere niet. Gooi nog een keer. Gooi je 
1, 2 of 3, dan krijg je drie korenbossen. Gooi je 4, 5 of 6, dan betaal je drie korenbossen.

Bij de farao. Jozef legt de dromen van de farao uit: er zullen zeven goede jaren (met 
een grote oogst) en zeven slechte jaren (met een heel slechte oogst) komen. 
Na het uitleggen van de dromen krijgt Jozef de leiding over heel Egypte. 
Je krijgt zeven korenbossen!

Samenleesbijbel 100 stappen - De goede afloop

Werkblad

STAP 26
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Zeven goede jaren. Het eerste jaar van de goede jaren: Jozef trouwt met Asnat. Alle 

andere spelers zingen: ‘Lang zullen ze leven.’ Aan iedereen die meezingt, moet je één 

korenbos geven.

Zeven goede jaren. Het tweede jaar van de goede jaren: je krijgt twee korenbossen.

Zeven goede jaren. Het derde jaar van de goede jaren: je krijgt drie korenbossen.

Zeven goede jaren. Het vierde jaar van de goede jaren: je krijgt vier korenbossen.

Zeven goede jaren. Het vijfde jaar van de goede jaren: Jozef krijgt twee zoons, Manasse 

en Efraïm. Doe een huilende en een lachende baby na. Dan krijg je van iedereen één 

korenbos.

Zeven goede jaren. Het zesde jaar van de goede jaren: je krijgt zes korenbossen.

Zeven goede jaren. Het zevende jaar van de goede jaren: je krijgt zeven korenbossen.

De broers komen naar Egypte. De broers van Jozef komen eten kopen in Egypte. Is 

Jozef nog boos op zijn broers, denk je? Blijf boos kijken totdat je weer aan de beurt 

bent. Als dat lukt, krijg je van iedereen één korenbos. Als het niet lukt, moet je twee 

korenbossen aan de bank geven.

Simeon zit in de gevangenis. Jozef laat Simeon naar de gevangenis brengen. Simeon 

moet daar blijven totdat de andere broers met Benjamin terugkomen naar Egypte. 

Ga naar de gevangenis (vakje 28). Houd je handen op je rug tot je weer aan de beurt 

bent. Als dat lukt, mag je de volgende beurt weer verder. Als het niet lukt, moet je eerst 

3 gooien voordat je verder mag.

Benjamin komt naar Egypte. De broers komen naar Egypte met hun jongste broer 

Benjamin. Alle andere spelers (ook die in de gevangenis of in de put zitten) komen naar 

dit vakje toe (vakje 40).

Jozef eet met zijn broers. Als Jozef met zijn broers eet, krijgen zij een plaats precies in 

de volgorde van hun leeftijd. Alle andere spelers gooien tijdens jouw beurt net zo vaak 

met de dobbelsteen tot ze (opgeteld) bij hun leeftijd komen. Wie precies op zijn leeftijd 

komt, krijgt één korenbos. (Bijvoorbeeld: een meisje van elf gooit 3 - 4 - 4). Van iedereen 

die voorbij zijn leeftijd gooit, krijg jij één korenbos. (Bijvoorbeeld: een jongen van acht 

gooit 3 - 1 - 2 - 5).

De beker van Jozef. Benjamin vindt in zijn tas met graan de beker van Jozef.

Gooi met de dobbelsteen. Zo veel korenbossen moet jij betalen aan de bank.

Alle andere spelers betalen ook één korenbos aan de bank.

Jozef vertelt aan zijn broers wie hij is. Jozef vertelt aan zijn broers dat hij hun broer 

Jozef is. Geef iedereen een hand. Je krijgt van iedereen één korenbos.

Jakobs familie woont in Egypte. De broers van Jozef en hun vader Jakob gaan in 

Egypte wonen. Wie als eerste op of voorbij dit vakje komt, krijgt tien korenbossen.
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