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1. Aanbidding
Samengesteld door: Stephan De Feyter

https://www.depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-6/

Volledige dienst te bekijken via:

Vier nu feest (Opw 568)

Vier nu feest, geef Hem eer,
het middelpunt is onze Heer;
want onze zonden schold Hij kwijt,
vergeten zijn ze nu en voor altijd,
altijd, altijd, ja altijd, altijd, altijd.

Dit is ons jubeljaar 
en onze schuld is afbetaald.
We geven alles nu aan Hem,
want niets is meer van ons;
het is van Hem, van Hem;
van Hem, ja van Hem, van Hem, van Hem.

Refrein:
Hier is ‘t feest, het feest is hier,
hier is ‘t waar de vreugde hoogtij viert.
Volle vrijheid waar Hij woont,
wij juichen voor Gods Zoon.

Hier is ‘t feest, het feest is hier,
zingend met de engelen zonder schroom.
Hier is ‘t feest, het feest is hier,
waar we dansen voor zijn troon,
voor zijn troon, voor zijn troon,
voor zijn troon, voor zijn troon,
voor zijn troon.

Uw vrijheid maakt ons waarlijk vrij, 
geen boeien meer, geen slavernij, 
geen banden, geen gebondenheid, 
want U verbrak de zonde voor altijd, 
altijd, af tijd, ja altijd, altijd, altijd. 

Refrein (3x)

Ik zal opgaan naar Gods huis
(Opw 080)

Ik zal opgaan naar Gods huis
met gejubel en gejuich;
ik zal komen in zijn hof met lof.
Ik zal eren onze Heer
die mijn dagen maakt.
Ik ben verheugd,
want Jezus maakt mij blij.

Refrein: (2x)
Jezus maakt mij blij,
Jezus maakt mij blij,
Ik ben verheugd, 
want Jezus maakt mij blij.

God van trouw (Opw 542)

God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.
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Lopen Op Het Water (Opw 789)

U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.

De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.

Refrein

Bridge: (4x)
Geest van God,
leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan
mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.

Refrein

Heer, U gaf aan mij Uw vreugdeolie 
(Opw 371)

Refrein: 2x
Heer, U gaf aan mij uw vreugdeolie.
Een lofgewaad in plaats van rouw.
Een gouden kroon in plaats van as.
Overwinning in plaats van verdriet.

Ik verblijd mij zeer in U,
mijn ziel verheugt zich en zingt.
Want U nam mijn lege leven
en legde uw liefde erin.

Refrein (2x)

Toen mijn leven doelloos en leeg was
kwam U en gaf het weer zin.
Nu ‘s mijn hart vol lof en aanbidding,
want U maakte mij rijk binnenin.

Refrein (2x)

Diep was de kloof die mij van U scheidde.
Hoog was de bergtop - boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel
en sprak uw naam uit in de nacht.

Toen brak uw liefde dwars door het donker
dreef elke schaduw uit mijn hart.
Het eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel;
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.

U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij zijn kind.
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Refrein: (2x)
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.
U brengt redding, U alleen!
Jezus, U mijn vaste hoop.

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.
Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.

Jezus, U bent de hoogste Heer!

Refrein 2x

Jezus, U mijn vaste hoop!
Levende Heer, mijn vaste hoop!

Vaste hoop (Opw 843)

Lied van de maand:

Foto: Pixabay - Dan Fador.jpg

Foto: Pixabay - PhotoMix.jpg
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Armen van liefde (L@O 62)

Ik zing een liefdeslied voor U,
U mijn Redder, U mijn Jezus.
U heeft zoveel voor mij gedaan,
Oh mijn Redder, mijn Heer Jezus.

Mijn hart is blij, want U noemt mij Uw kind.
Er is geen plaats waar ik liever ben…

Dan in Uw armen van liefde,
in uw armen van liefde,
houdt U mij vast,
heel dicht bij U. 
In Uw armen, Heer.

I sing a simple song of love 
To my Saviour, to my Jesus. 
I’m grateful for the things You’ve done, 
My loving Saviour, oh precious Jesus.

My heart is glad that You’ve called me Your own.
There’s no place I’d rather be…

Than in Your arms of love, 
In Your arms of love,
Holding me still, 
Holding me near,
In Your arms of love 

Je veux chanter un chant d’amour 
Pour mon Sauveur, pour Toi Jésus. 
Merci pour ce que Tu as fait
Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur.

Je suis heureux, Tu m’as donné Ton nom, 
Je ne veux pas être ailleurs,

Que dans Tes bras d’amour,
dans Tes bras d’amour,
Tout près de Toi, 
contre Ton cœur 
dans Tes bras d’amour

Foto: Pixabay - PhotoMix.jpg
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2. Weekuitdaging
Geloof - Hoop - Liefde

Geloof 

Hoop

Liefde

Wedstrijd!
Breng op een zo creatief 
mogelijke manier 

Stuur een foto van je creatie naar:

Einddatum wedstrijd:

De winnaar krijgt een kerstcadeau 
namens de werkgroep!

in beeld!

weekbundel@depottenbakker.be

23 december 2020

Buig een hartje en een grotere circkel 
van metaaldraad. (Of een andere vorm 
als je dat liever hebt.) Neem gekleurd 
touw en omwikkel mooi gelijkmatig om 
een mooie hanger te maken.

1 Johannes 4:7
“Geliefde broeders en zusters, laten 
wij elkaar liefhebben, want de liefde 
komt uit God voort. Ieder die liefheeft 
is uit God geboren en kent God.”

Als we God kennen dan is elkaar liefhebben daar een 
logisch gevolg van. Waarom? Om dat God ons laat 
proeven van Zijn liefde voor ons. Hoe meer het tot 
je doordringt hoeveel God van je houdt, hoe meer je 
van Hem wilt ontdekken. Hoe beter je Hem wilt leren 
kennen. Hoe meer tijd je met Hem door wil brengen. 
Door veel tijd met Hem door te brengen ga je meer 
en meer op Hem lijken. Hoe meer je op Hem lijkt, hoe 
meer je Zijn karakter gaat weerspiegelen en dus ook 
van Zijn liefde gaat uitdelen. 

Hoe laat jij aan anderen zien dat je ze lief hebt?
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3. Grote zondagsschool
Samengesteld door: Kurt Bogaerts

De mensen zullen een stralend licht zien
(bron: Bijbelbasics, aangepast door K. Bogaerts) 

Te lezen Bijbelgedeelte: Jesaja 9:1-6 

Uitleg van de Bijbeltekst:
Jesaja 9:1-6 is een prachtige profetie van hoop voor de 
toekomst. De verzen 5 en 6 zijn een heel bekende tekst 
geworden voor het Kerstfeest. In Jesaja 9:1 staat dat ‘het 
volk dat nu in het donker leeft’ een stralend licht zal zien. 
Het licht is een beeld van de belofte voor de mensen dat het 
goed zal komen en dat God weer bij zijn volk zal zijn. Deze 
belofte wordt daarna zelfs een tweede keer gedaan, in iets 
andere bewoordingen. Zo belangrijk vindt Jesaja het om deze 
hoopvolle boodschap te brengen: het stralende licht brengt 
vreugde en uitzicht. In vers 5 wordt de hoop concreet: er is een 
koningskind geboren! De geboorte van deze troonopvolger 
betekent dat er een goede tijd komt. En deze koning krijgt 
prachtige namen: - Wijze Bestuurder: deze koning zal grootse 
dingen bedenken én uitvoeren; - Sterke God: deze verwachte 
koning (messias) is God; - Vader voor Altijd: Hij beschermt 

ons en bij Hem kun je altijd terecht; - Koning van de Vrede: 
Hij zal weer rust en herstel brengen voor het volk. In vers 6 
verwijst Jesaja naar David. De nieuwe koning ‘zal op de troon 
van David zitten’. Jesaja laat zien dat God zijn belofte aan 
David – dat er in zijn familie altijd iemand koning zal zijn – op 
deze manier nakomt (2 Samuel 7:10-11, zie ook Bijbel Basics 
zondag 114). Deze koning zal heel bijzonder zijn. Eeuwen 
later zingt Zacharias dat deze koning uit de familie van David 
gekomen is. Daarover lezen we volgende week (zondag 168 
van Bijbel Basics). En, zegt Jesaja: ‘Het zal zeker gebeuren, 
God zal daarvoor zorgen.’ Wat God belooft, dat doet Hij! 
Jesaja biedt al hoop en uitzicht, terwijl de dreiging van het 
donker nog volop aanwezig is. Er komt weer licht, en door 
het beloofde koningskind zal God ervoor zorgen dat het licht 
voor altijd overwint.

Lied: https://youtu.be/wq0ADihbQ9k

Om te weten: Koninklijke namen

Waarschijnlijk heb je bij je geboorte één of twee namen gekregen, misschien zelfs drie! Wist je dat koning Filip maar liefst vier 
namen heeft gekregen? Zoek hun volledige naam maar eens op. In Jesaja 9:5 lezen we dat er een koningskind wordt geboren en 
Hij krijgt vier namen met een heel bijzondere betekenis:

•	 Wijze Bestuurder: deze koning zal grootse dingen bedenken én uitvoeren; 
•	 Sterke God: deze koning die verwacht wordt (messias) is God; 
•	 Vader voor Altijd: Hij beschermt ons en bij Hem kun je altijd terecht; 
•	 Koning van de Vrede: Hij zal weer rust en herstel brengen voor het volk. 

Namen zijn in de Bijbel heel belangrijk: ze zijn niet alleen mooi, ze zeggen ook iets over wie die persoon is en wat hij of zij doet of zal 
doen. In de Bijbel lees je veel bijzondere verhalen over de geboorte van kinderen. Bijvoorbeeld over Isaak. Zijn moeder Sara was al 
90 jaar toen hij geboren werd. Ze had niet gedacht dat ze nog een kindje zou krijgen. Of wat denk je van Samuel? Zijn moeder had 
God gevraagd om een kindje en toen kwam hij! En misschien ken je Elisabet? Zij was ook al heel oud en kreeg toch nog een zoon: 
Johannes. En haar nicht, Maria, kreeg de meest bijzondere baby: Jezus. Voor de geboorte van deze baby’s kregen de ouders vaak 
een speciale belofte over de baby. En terwijl een baby uit zichzelf nog niets kan doen, betekenden deze baby’s meteen al iets heel 
speciaals voor de mensen om hen heen.

Leuk filmpje: https://vimeo.com/468167944

Om over na te praten:
•	 Wat vertelt Jesaja over hoe het volk van Israël leeft? 
•	 Welke gebeurtenissen maken in onze tijd het leven donker? 
•	 De geboorte van een kind dat koning wordt verandert alles. Waarin is deze koning anders dan alle andere koningen op 

aarde? 
•	 Welke namen geven de mensen aan deze koning? 
•	 Vind jij de namen ook bij Jezus passen? Welke vind jij het beste passen en waarom? 
•	 Welke naam spreekt jou het meest aan en waarom? 
•	 Welke naam zou jij zelf aan Jezus geven?

Opdracht: Kan je de code ontcijferen in bijlage?
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Alternatief kerstverhaaltje:
In de sneeuwstorm: Door M. Quist 

Waarom kijkt John toch zo blij? Is hij jarig? Nee. Is zijn vader of 
moeder jarig? Ook niet. En toch is John zo heel erg blij. Weet je 
waarom? Omdat zijn oma bij hen logeert.

De oma van John is met een vliegtuig uit Nederland gekomen. 
Dat is een verre reis! Woont John dan niet in Nederland? Nee, 
John woont in Canada. Eerst woonde John wel in Nederland. 
Maar zijn vader kreeg werk in Canada, in een ander land, dus 
moest de familie naar Canada emigreren. Als je naar een ander 
land verhuist, heet dat emigreren.

Toen John van de grote verhuizing hoorde, vond hij het eerst 
niet zo leuk. Hij moest van zoveel dingen afscheid nemen. Van 
zijn opa’s en oma’s, ooms en tantes, neefjes en nichtjes. En van 
school en van zijn vriendjes. Van de mensen uit de kerk. Weet 
je wat John ook alvast moest leren? Een andere taal spreken. 
Want in ieder land spreken de mensen een andere taal. In 
Nederland spreken de mensen Nederlands, maar in Canda 
spreken de mensen Engels.

Gelukkig is alles meegevallen in het nieuwe land. Hij woont er 
alweer twee jaar. John vindt het leuk op school in Canada. Hij 
heeft ook vriendjes. Omdat iedereen op school Engels spreekt, 
heeft John het ook snel geleerd.

John vindt het wel jammer dat hij zijn opa en oma nooit ziet. 
Nou ja, nooit meer is ook niet waar. Een enkele keer komt opa 
en oma, of oma alleen, logeren. John heeft maar één tante in 
Canada, tante An. Ze woont op een grote boerderij. Als je bij 
haar op visite wilt, moet je heel ver met de auto rijden.

Het is algauw Kerstfeest. Daarom is oma uit Nederland naar 
Canada gekomen. Oma wil de kerstdagen bij John thuis logeren. 
Dan kunnen ze samen naar de kerk en naar het Kerstfeest op 
school. Het wordt vast heel erg fijn. Papa heeft gezegd dat hij 
allemaal leuke plannen bedenkt als oma er is. 

Vandaag begint het. Papa zegt: ‚Hoor eens, ik heb een plan 
gemaakt. Zullen we vandaag eens bij tante An op visite gaan? 
Ze zal het vast ook fijn vinden om oma te zien en met haar te 
praten.‛ Als oma uit Nederland in Canada is, praten ze altijd 
Nederlands. Tante An ook. Ze heeft vroeger ook in Nederland 
gewoond. 

‚Hoi, hoi!‛, Gilt John. ‚Dat is een goed plan paps. Misschien 
mag ik wel op de pony rijden en…‛. ‚Rustig John‛, zegt mama. 
‚Misschien gaat het plan niet eens door. Kijk eens naar buiten.‛ 
Iedereen kijkt naar buiten. Het heeft gesneeuwd. Ja, dat 
hebben ze allemaal al gezien. Alles is wit. Behalve de lucht. De 
lucht is donker. Dat heeft alleen mama nog maar gezien. ‚Ik 
denk dat we nog meer sneeuw krijgen‛, zegt mama. ‚Misschien 
komt er wel een sneeuwstorm, net als vorig jaar. Wat was dat 
erg. Toen lagen er hopen sneeuw op de weg. De auto’s konden 
niet eens verder rijden. Nou, als wij eens in zo’n sneeuwstorm 
komen. ‘k Moet er niet aan denken. Sneeuwstormen kunnen in 
Canada zo erg zijn. Veel erger dan in Nederland.‛ 

‚Kom, kom‛, zegt papa. ‚Niet zo somber mams, misschien komt 
er helemaal geen sneeuwstorm. En de grote wegen worden 
altijd goed schoongemaakt door sneeuwschuivers.‛ Mama 
kijkt bezorgd.

‚Oma‛, zegt Joh, ‚wilt u naar tante An?‛ ‚Ik wil wel‛, zegt oma, 
‚maar dan moet het niet gevaarlijk zijn.‛ ‚’k Denk dat het wel 
meevalt‛, zegt papa. ‚Laten we maar gaan.

‛ Mama zegt: ‚Zullen we eerst nog wat eten? Het is zo’n 
lange reis.‛John zeg: ‚Gaan we maar één dag? Blijven we niet 
logeren?‛ ‛Als we direct weggaan na het eten en we rijden de 
hele tijd door, kunnen we het wel in één dag doen‛, zegt papa. 
‚Jij hoeft morgen toch niet naar school, daarom kunnen we laat 
thuis komen.‛

Mama dekt de tafel. Even later zitten ze gezellig te eten. John 
kijkt zo blij. Hij is blij omdat oma er is en blij omdat ze naar 
tante An gaan. Na het eten pakt papa de Bijbel. Hij zegt: ‚Ik zal 
de reispsalm lezen.‛ Oma knikt en zegt: ‚Die psalm heeft opa 
ook gelezen toen ik op reis ging.‛ Papa leest psalm 121. In die 
psalm vraag je of de Heere je wil bewaren, overal waar je heen 
gaat. Als papa dankt na het eten, vraagt hij ook nog aan de 
Heere of Hij hen veilig bij tante An wil brengen.

Als iedereen aangekleed is, stappen ze in de auto. Papa is 
chauffeur. Mama zit ernaast. En op de achterbank zitten oma 
en John. De reis begint. Onderweg heeft John een heleboel te 
vragen aan oma. En oma vertelt. Ze vertelt over lang geleden 
en over nu. Ze wordt er moe van. Oma zegt: ‚Nu moet ik een 
poosje rusten, hoor John, kijk jij maar naar buiten.‛

John is een poosje stil. Hij kijkt naar buiten, naar de sneeuw. 
Wat is sneeuw toch mooi. Mama kijkt ook naar buiten. Ze 
schrikt van de donkere lucht. Als er maar geen sneeuwstorm 
komt. Opeens zegt papa: ‚Hé, er vliegen kleine sneeuwvlokjes 
tegen de ruiten.‛ ‚Och, och,‛ zucht mama. De lucht wordt 
steeds grijzer en er komt ook meer wind. Je hoort het langs 
de ramen van de auto. Papa zegt: ‚Ik moet m’n stuur stevig 
vasthouden zeg, er komen iedere keer rukwinden. Oei, daar 
heb je er weer één.‛ De auto gaat een beetje opzij. ‚Dat is het 
begin van storm‛, zegt mama bang.

Het is stil in de auto. Buiten komt er steeds meer sneeuw. En 
ook meer wind. De wind wordt een stormwind. ‚Daar heb je 
het dan‛, zegt mama, ‚we zitten in een sneeuwstorm.‛ John 
kijkt naar buiten. De sneeuw vliegt langs de ramen. Het wordt 
spannend. ‚Kijk daar eens!‛ roept hij, ‚daar ligt een heleboel 
sneeuw op een hoop.‛ ‚Dat komt door de wind‛, zegt papa. 
‚O‛, zegt mama, ‚als we nu een hoop sneeuw voor onze wielen 
krijgen, wat dan?‛ ‚Dan zitten we vast‛, zegt papa met een 
donkere stem. 

Papa is stil. Hij houdt het stuur van de auto stevig vast en tuurt 
over de weg. Hij rijdt langzaam. ‚Sneller pap, dan zijn we gauw 
bij tante An‛, roept John. ‚Nee, nee, dat doe ik niet‛, zegt papa, 
‚Hard rijden in de sneeuw is heel gevaarlijk.‛ ‚Pas maar op 
hoor‛, zegt mama, ‚als we slippen.‛ ‚Ja, ik rij wel voorzichtig‛, 
zegt papa. De ruitenwissers kunnen de ramen bijna niet schoon 
houden, zoveel sneeuw vliegt er tegenaan. ‚Zo erg heb ik het 
nog nooit meegemaakt‛, zegt papa. ‚Ik hoop dat de storm niet 
te lang duurt. Als we straks…‛

Puf… puf… stop! Plotseling staat de auto stil.

De wind loeit langs de ramen. Ze zitten vast. ‚Waren we maar 
thuis gebleven‛, zegt mama met een bange stem. Papa doet 
het portier van de auto open en stapt uit. Hij zet de kraag van 
zijn jas hoog op. Wat een storm! O, hij ziet al wat er aan de 
hand is. Er ligt een hoop sneeuw voor de wielen, daarom kan 
de auto niet meer verder. Dat heeft de sterke wind gedaan. 
Papa probeert de sneeuw weg te halen, maar telkens komt er 
een nieuwe hoop bij. O jongens, wat nu?

Papa gaat naar binnen en zegt: ‚Het is noodweer.‛ ‚Noodweer‛, 
zegt John, ‚dat is erg. Zitten we nu in nood paps?‛ ‚Eigenlijk 
wel‛, zegt papa. 
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Ze zitten een poosje stil bij elkaar. Niemand zegt een woord. 
Wat is het spannend. ‚Misschien staan we vannacht hier nog 
wel‛, zeg John met een huilerige stem. ‚Dat is niet te hopen‛, 
zucht mama. ‚Tante An zal ook wel ongerust zijn. We kunnen 
haar niet bellen, want we hebben geen autotelefoon.‛ Papa 
zegt: ‚Ik zal eerst eens even de sneeuw van de voorruit vegen, 
jullie kunnen niets zien.‛ Hij gaat weer naar buiten en probeert 
de ramen schoon te maken. Moeilijk werk zeg.

Als papa bezig is, kruipt John dicht tegen oma aan. Het is zo 
koud in de auto. Nu de auto stil staat, is ook de verwarming uit. 
John bibbert van de kou en van bangheid. Ze zitten nu echt vast 
in een sneeuwstorm. En dat is erg. ‚Oma‛, vraagt John zacht, 
‚kun je sterven van de kou?‛ Oma kijkt naar John en zegt: ‚Dat 
kan wel, maar dan moet je heel lang in de kou zijn. Laten we 
hopen dat er voor ons hulp komt.‛

‚Oma‛, vraagt John weer, ‚bent u bang om te sterven?‛ ‚Ben 
jij bang?‛ Vraagt oma. ‚Ik wel‛, zegt John. ‚Ik begrijp je John‛, 
zegt oma, ‚ik was eerst ook bang om te sterven, maar nu 
niet meer. Angst om te sterven komt door onze zonde, John. 
Omdat wij een hart vol zonde hebben, is het niet goed tussen 
God en ons. Ons hart is boos. God haat de zonde. De zonden 
moeten gestraft worden. De straf is… de dood. Dat hebben wij 
verdiend, John. Als ons hart boos blijft, horen wij niet bij de 
Heere, maar bij de duivel. Dan moeten we wel bang zijn om te 
sterven, John. De duivel is een vijand van de Heere. Je begrijpt 
wel dat het niet goed is als je bij een vijand van God hoort. 
Maar er kan nog een wonder gebeuren, John. Een boos hart 
kan nieuw worden, door het werk van de Heere Jezus. Daar 
is Hij voor uit de hemel naar de aarde gekomen.‛ ‚Kerstfeest‛, 
zegt John. ‚Juist, daar denken wij aan als het Kerstfeest is,‛ zegt 
oma. 

‚Stil eens even John, kijk eens wat papa doet, hij zwaait.‛ Gelijk 
doet papa de deur van de auto open en zegt: ‚Kom er allemaal 
uit en zwaai ook. Ik zie licht in de verte. Het is vast en zeker een 
sneeuwschuiver. Als de chauffeur ziet dat wij staan te zwaaien, 
begrijpt hij misschien dat wij in nood zitten.‛ ‚Jas dicht John‛, 
zegt mama. Ze stappen snel uit en zwaaien, zwaaien, met beide 
armen. ‚Help!‛, roept John. Maar dat hoort de chauffeur van de 
sneeuwschuiver niet. Zou hij hen wel zien? O, wat spannend.

‚Kijk‛, zegt papa, ‚het licht komt dichterbij.‛ De chauffeur van 
de sneeuwschuiver tuurt over de weg. Hij maakt de autoweg 
schoon en helpt auto’s die vastzitten in de sneeuw. Plotseling 
ziet de chauffeur zwaaiende mensen. Hij begrijpt dat die 
mensen hulp nodig hebben. ‚Nog even mensen,‛ roept papa, 
‚dan krijgen we hulp, ik zie het. Gaan jullie maar vast naar 
binnen.‛

Oma, mama en John stappen vlug in de auto. De 
sneeuwschuiver komt dichterbij en stopt. Papa roept in het 
Engels: ‚Mijnheer, we zitten vast!‛ ‚Ik zie het,‛ zegt de chauffeur 
van de sneeuwschuiver. ‚Maar… wij zijn er om auto’s los te 
trekken, mijnheer. Ga maar achter het stuur zitten, dan maak 
ík een ketting aan de auto vast en trek hem los.‛

Het lukt! John roept: ‚Wat goed van die sneeuwschuiver zeg!‛ 
Papa bedankt de chauffeur. ‚Rijden maar mijnheer‛, zegt hij, 
‚het zal nu wel lukken, want de weg is schoon.‛ Daar gaan ze. 

Papa zegt: ‚’k Denk dat we het ergste wel gehad hebben. De 
lucht wordt lichter en het waait niet meer zo hard.‛ ‚O, wat heb 
ik in angst gezeten‛, zegt mama. John kijkt naar oma en oma 
kijkt naar John. Ze begrijpen elkaar. John was ook bang om te 
sterven van de kou.

John denkt, wat zei oma ook weer? Eerst was ik wel bang om te 
sterven, maar nu niet meer. Hoe zou dat komen? Dat heeft ze 
nog niet verteld. Zal hij het vragen? Ja, hij doet het.

‚Oma‛, zegt John, ‚vertelt u nu waarom u niet bang bent om 
te sterven?‛ Oma denkt even na. Dan zegt ze: ‚Dat wil ik graag 
doen John. Ik kan het nu misschien duidelijk maken met 
een voorbeeld. Met het voorbeeld van wat wij meegemaakt 
hebben in de sneeuwstorm. Wij hebben toch in nood gezeten?‛ 
John knikt. Nou, dat zal hij nooit vergeten. 

Oma zegt: ‚Toen de Heere mij leerde dat het niet goed was 
tussen God en mij, zat ik ook in nood. Ik wist echt niet meer 
hoe het verder moest. Ik was bang om te sterven, omdat ik niet 
bij de Heere hoorde, maar bij de duivel. Wat had ik verdriet 
om mijn boos hart vol zonde. Toen de nood in mijn hart groot 
was, gebeurde er een wonder. Toen wij in nood zaten, zagen 
we licht in de verte, hè John.‛

John knikt, wat was hij toen toch blij. Nu moet je goed luisteren 
hoor John, want het is wel een beetje moeilijk wat ik ga 
vertellen. Toen de nood in mijn hart groot was, liet de Heere 
licht in mijn hart schijnen. Geen licht van een lamp, maar van 
de Heilige Geest. Door dat licht ging ik de Bijbel anders lezen. 
De Heere leerde mij dat het van mijn kant nooit meer goed kon 
maken. Die Ander is de Heere Jezus. Er staat in de Bijbel dat 
er Eén Naam gegeven is waardoor het weer goed kan komen 
tussen God en ons. Het is de Naam van de Heere Jezus, de 
Redder, de Zaligmaker. De Heere Jezus is uit de hemel naar de 
aarde gekomen. Hij is in een stal geboren‛.

‚Kerstfeest‛, zegt John. ‚Ja‛, zegt oma, ‚dat is de betekenis van 
Kerstfeest. Weet je wat nu zo’n wonder is John? Door het werk 
van de Heere Jezus is mijn boos hart nieuw geworden. Nu hoor 
ik bij de Heere Jezus. Hij leeft in mijn hart. Hij leeft er door 
het geloof. Wie bij de Heere Jezus hoort, hoeft niet bang te 
zijn om te sterven. Weet je wat ik gekregen heb van de Heere? 
Geloof in mijn hart, om te geloven dat de Heere Jezus ook voor 
mij geboren is. Dat is een groot wonder. De Heere Jezus heeft 
mij eerst liefgehad en toen kreeg ik Hem lief. Ik vraag iedere 
dag of ik nog meer van de Heere Jezus mag leren. Ik heb Zijn 
onderwijs nodig, John. Als ik niets van de Heere Jezus leer, ga 
ik foute dingen doen. Daar doe ik de Heere verdriet mee en ik 
heb er zelf berouw over. Maar wie echt berouw over zijn zonde 
heeft, mag er mee tot de Heere Jezus gaan in het gebed. De 
Heere Jezus wil en kan zondige mensen zalig maken. Omdat de 
Heere Jezus als een Kind geboren is, kunnen er ook kinderen 
zalig worden. Hij kan jouw hartje ook vernieuwen hoor John. 
Als dat gebeurt, hoor je bij de Heere Jezus en dan hoef je niet 
bang te zijn om te sterven. Het wonder van de geboorte van 
de Heere Jezus is zo groot. Het is een wonder van liefde. God 
gaf Zijn Zoon als Redder voor mensen die de dood verdiend 
hebben. Aan dat wonder moet je niet alleen denken als het 
Kerstfeest is, maar iedere dag.‛

‚Is dat Kerstfeest!‛, roept John. ‚Ja, dat is de betekenis van 
Kerstfeest‛, zegt papa die meegeluisterd heeft. Hij zegt: ‚We 
schieten al aardig op hoor.‛ En dat is zo. Nog even, dan zien ze 
de boerderij van tante An. Alles is wit van de sneeuw. Gelukkig 
is het erf om de boerderij schoongemaakt. Papa kan doorrijden 
tot aan de achterdeur.

De deur gaat open en daar komt tante An aangerend. ‚Waar 
blijven jullie toch?‛ vraagt ze, ‚ik heb zo in angst gezeten.‛ John 
is de eerste die de deur van de auto open doet en hij roept: 
‚Tante An, we hebben in een sneeuwstorm gezeten!‛
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

Na de lofprijs en luisteren van de dienst ben je op zondag helemaal vol van het geloof. Maar wat op woensdag, wat weeral wat 
dagen verder weg is van die bewuste zondag, en ook nog veraf staat van de komende kerkdienst. Wat doen we daarmee? Daarom 
de vraag van deze week:

Waar is Jezus op woensdag?
Deze week vallen we nog eens terug op de goeie oude bijbelstudies van Denkstof. Bekijk allereerst de video via volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RN2unkLRCyI&feature=emb_logo
Als je het filmpje bekeken hebt, kan je nog nadenken over de volgende vragen of stellingen:

• In de video wordt de vergelijking gemaakt tussen kerk en training. Wat vind je van deze vergelijking? Kan je je erin herkennen?
• “Na zijn opstanding in Jezus baas van het heelal geworden, en dus is Hij altijd bij ons, ook als dat soms even niet zo voelt. Al 

lukt het misschien niet om dagelijks met God bezig te zijn, wees je bewust van zijn aanwezigheid. Realiseren dat God hier en 
nu bij je is, dat is alles”, wordt in de video gezegd. De tekst uit Mattheus 28:20 wordt aangehaald:

“En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. En Ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd 
van de wereld om is.”

Wat is de link met deze tekst en het onderwerp van deze studie? Ervaar jij dat, dat Jezus mét jou is? Zo niet, wat staat er vol-
gens jou in de weg?

• “Het geloof doet ons anders naar onszelf kijken, naar anderen kijken.” Herken je dat? Kan je een voorbeeld noemen hoe jij dit 
ervaart? 

Bron: EO Denkstof
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Samengesteld door: Stephan De Feyter

5. Getuigenissendienst

https://www.depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-6/

Volledige dienst te bekijken via:

Hoe heerlijk is het om af en toe eens mee te kunnen kijken door de bril 
van een ander. Om te zien hoe bijzonder iemands leven is. Iets te leren 
van de manier waarop hij of zij kijkt, denkt, voelt,... Maar bovenal om 

iets te leren over wie God is in het leven van de ander. Hoe God zegent, 
werkt, leidt, helpt, stuurt, ... en alles in Zijn hand heeft. Bedankt voor 

jullie prachtige getuigenissen! Zo zegenen en bemoedigen we ook elkaar!

Foto: Pixabay - Free-Photos.jpg
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Samengesteld door: Jurgen Vermeersch

6. Overdenking

Over Plagen...

Ik wil graag een paar interessante dingen met jullie delen. 

Wat ons allemaal wel bekend is, is dat we vandaag leven in een tijd waarin er een ernstige plaag in de vorm 
van een besmettelijke ziekte de wereld rondgaat. Een plaag die over de ganse wereld duizenden doden zal 
eisen en dat is verschrikkelijk!
Iedereen met gezond verstand hoopt dat deze plaag zo snel mogelijk verdwijnt. De vraag die we ons kunnen 
stellen is: komt het coronavirus van God? Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat die vraag ons niet 
ongemoeid laat. 

Laten we eens gaan zien, wat de Bijbel zegt over plagen:

In Genesis 12: 17 lezen we: ‘Maar de Here trof (sloeg) Farao 
met zware slagen’. Dat gebeurde niet zomaar, want God had 
zo zijn manier om het volk van Israël en de Egyptenaren te 
laten zien wie alle macht heeft in de hemel en op de aarde. 

De Egyptenaren hadden hun eigen goden: goden die je kon 
voelen, die je kon aanraken, die je kon zien, maar de God van 
Abraham, Isaak en Jacob kon niemand zien. En wat gebeurt 
er nu: deze almachtige God toont aan het joodse volk en aan 
Farao Zijn kracht en Zijn macht over alle andere goden.

De Egyptenaren aanbaden de cobra die afgebeeld stond op 
de staf van Farao en op zijn kroon. Dit was het symbool van 
macht en kracht van de Farao. Toen Mozes kwam, gooide hij 
zijn staf op de grond en deze veranderde in een slang. De 
tovenaars van Farao, Jannes en Jambres (2 Timotheus 3:8) 
deden exact hetzelfde door occulte krachten, maar de slang 
van Mozes at de andere op (Exodus 7:12). De boodschap 
van God is dat de God van Mozes de Almachtige is en dat er 
niemand is zoals Hij en dat geen duivel of hel daaraan iets kan 
aan veranderen, ook Jannes en Jambres niet, ook de Farao 
niet. De Farao hield geen rekening met deze waarschuwing 
en als gevolg hiervan komen er 10 plagen.

Als we dit gegeven dieper gaan uitspitten dan we gewoonlijk 
lezen, zien we dat de tien plagen een diepere betekenis 
hebben. Laten we eens enkele plagen van naderbij bekijken.

Foto: <Meerdere kruisende koppelingen>
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Waarom veranderde God het water van de Nijl in bloed? 
Omdat de Egyptenaren de God van de Nijl aanbaden en 
die God voorzag volgens de Egyptenaren in vers water, wat 
heel belangrijk was voor de voeding. Maar God stuurde 
Mozes die met zijn staf het water van de Nijl aanraakte 
waardoor het water in bloed veranderde en alle vissen 
stierven. Wat was de boodschap? De boodschap was dat 
God, de God van Mozes, de Schepper van hemel en aarde, 
de almachtige God is en dat er niemand is zoals Hij.

Toen kwam de kikkerplaag. Waarom kikkers? De 
Egyptenaren kwamen en kwamen,..... en van de ene kant 
tot de andere kant was er alleen nog maar gekwaak van 
kikkers te horen. De boodschap van God was, dat niet de 
krokodil heerser was in Egypte, maar de God van Mozes.

Nu doodde God ook alle andere dieren 
in Egypte. Waarom? Dat deed Hij omdat 
de Egyptenaren de God aanbaden die de 
dieren zogezegd beschermde tegen al 
andere krachten. En ook hier liet God zien 
wie de Almachtige is. 

Daarna stortte God Egypte in een complete 
duisternis omdat de Egyptenaren de god van 
de zon aanbaden en deze god beschouwden 
als de bron van al het licht. God nam het 
licht weg en het werd overdag zo donker als 
midden in de nacht. De boodschap van God 
was: Ik ben de Vader van al het licht, zonder 
Mij is er enkel duisternis. 

Wat kunnen we hieruit leren? Ik denk dat het eenvoudig is. “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 
hebben.” Het eerste gebod van de 10 geboden. In Deuteronomium 11: 26:28 staat: “Zie, Ik houd u heden 
zegen en vloek voor: zegen als u luistert naar de geboden van de Heer, de vloek; als u niet luistert naar de 
geboden van de Heer, uw God, en van de weg die Ik u heden gebied, als u afwijkt om achter andere goden 
aan te gaan die, die u niet gekend heeft.”

Nu is God  niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. Trouwens Hij wil dat 
wij Hem ook vandaag gehoorzaam zijn. Eén van de grootste afgoden van vandaag is de afgod mammon 
(geldduivel, hebzucht). Jezus zegt in Mattheus. 6:24 “Niemand kan twee heren dienen, God en de mammon.” 
Hier zien we heel duidelijke woorden van de Here Jezus. Wij mogen nooit vastzitten aan onze bezittingen, 
want anders gaan zij ons bezitten. Als zij ons gaan bezitten, als onze bezittingen te belangrijk worden, dan 
moeten wij een stap terug zetten. 

Jezus zegt niet voor niets in Mattheus 6:19: “verzamel u geen schatten op aarde, 
maar verzamel u schatten in de hemel.” Wij moeten tevreden zijn met wat we 

hebben, omdat wij gekozen hebben voor wat eeuwig is. Fo
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Vandaag hebben we te maken met een 
economisch een ramp en het wordt misschien 
nog veel erger. Veel zekerheden van maanden 
geleden zijn weggevallen. Er is werkloosheid, er 
komen faillissementen, er is angst over de vraag of 
dit allemaal ooit wel weer goedkomt. De mensen 
zitten met vragen. Op de media zien we heel wat 
berichten die samenzweringen suggereren en 
veroordelingen uitspreken over bepaalde mensen 
en hun organisaties. Maar zou het niet kunnen dat 
God deze plaag heeft toegelaten, omdat Hij ons 
vandaag iets wil zeggen? Als we dieper in Gods 
Woord gaan zien, dan komen we meer plagen 
tegen. Ik noem er een paar op. In Deuteronomium 
28: 58-59 staat: “als u al de woorden van deze wet 
die in dit boek geschreven zijn, niet nauwlettend 
houdt, door deze heerlijke en ontzagwekkende 
Naam, de Heer, uw God te vrezen, dan zal de 
Heer uw plagen en de plagen van uw nageslacht 
uitzonderlijk maken. Het zullen grote en 
aanhoudende plagen zijn, kwaadaardige en 
aanhoudende ziekten. We kunnen alleen maar 
vaststellen dat de vreze des Heren vandaag ver te 
zoeken is. 2 Kronieken. 21:14: “Zie, daarom gaat 
de Here u treffen met een grote plaag onder uw 
volk, onder uw kinderen, onder uw vrouwen en 
onder al uw bezittingen. En zelf zult u door een 
zware ziekte getroffen worden, door een ziekte 
aan uw ingewanden.” 

De Bijbel spreekt ook duidelijk over toekomstige 
plagen. In Openbaring 9 lezen we over verschillende 
plagen, die tijdens de verdrukking in de wereld 
zullen komen. In vers 18: “door deze drie werd het 
derde deel van de mensen gedood, door het vuur, 
de rook en de zwavel.”
In vers 20 lezen wie iets dat opvalt: “En de overige 
mensen die niet door deze plagen werden 
gedood, bekeerden zich niet van de werken van 
hun handen; zij bleven de demonen aanbidden’ 
en vers 21: “ook bekeerden zij zich niet van hun 
moorden, hun toverij, hun ontucht en het plegen 
van diefstal.”

Wat leid ik hieruit af? 
1. Dat er wel degelijk plagen van God kunnen 

komen.
2. Dat sommige denken, dat er nog een grote 

opwekking zal komen. 

Als we lezen in vers 18 dat een derde deel van 
de mensen gedood zal worden, en de rest zich 
niet zal bekeren bij 3 grote plagen, hoe kunnen 
we dan opwekking verwachten. Komt er nu een 
grote opwekking omdat het coronavirus de wereld 
ingaat? Ik weet wel dat we zeker niet negatief 
mogen zijn, maar ik bekijk het nuchter.

In Openbaring 16 lezen we nog eens over 7 plagen, 
met onder andere een plaag die erger is dan welke 
plaag ook. Mensen worden verzengd door grote 
hitte. Ze worden dus bijna levend verbrand, maar 
zij lasterden de Naam van God, Die de macht heeft 
over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om 
Hem eer te geven. Wat ik hiermee wil duidelijk 
maken is, dat ook de Bijbel aangeeft dat plagen die 
over de wereld komen, niet een garantie zijn  voor 
een opwekking, ook al willen we dat.

Het feit is dat mensen eerder God de schuld geven 
van alles dan dat ze zich bekeren. Dat verandert 
echter niet dat we onverminderd verder moeten 
gaan met evangeliseren, want God wil niet dat 
er iemand verloren gaat. En God wil ons, Zijn 
gemeente, daarvoor gebruiken.

Komt corona van God? Ik weet dat niet, ik ben 
God niet. De Bijbel laat ons wel zien dat het tot 
de mogelijkheden behoort. Wat wel duidelijk is, is 
dat God het heeft toegelaten, en dat God dingen 
toelaat in deze wereld, altijd met een doel.

Wat we zeker weten is dat de tijd waarin wij leven, 
een vervulling is van een profetie van de Here 
Jezus zelf. Jezus zegt in Lucas 21:11: “en er zullen 
grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, 
hongersnoden, en besmettelijke ziekten....” In 
vers 31: “Zo ook u, wanneer u deze dingen zult 
zien geschieden, weet dan dat het koninkrijk 
van God nabij is.” Een heel mooie en geweldige 
bemoediging.

Laten we de tijd die ons nog rest, laten zien dat 
wij ons vertrouwen stellen op God en geen angst 
hoeven te hebben over de dingen die over de 
wereld zullen komen. Ondanks de storm waar we 
allemaal doorheen gaan. Mensen zijn vandaag 
op zoek naar hoop, troost, rust, liefde, vrede en 
bemoediging en dit alles is te vinden bij Jezus 
Christus.
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Beknopt commentaar op het Nieuwe Testament 1. De brieven van Paulus
Willem J. Ouweneel

Sinds jaar en dag is het voor de uitgevers van Uitgeverij Gideon een grote wens om een 
fundamentele bijdrage te leveren aan het verwoorden van een evangelische theologie. Een 
eerste aanzet daartoe was de oprichting van ons label Gideon Academic. Met het Beknopt 
Commentaar op het Nieuwe Testament zien we opnieuw een deel van onze wens in vervulling 
gaan. Prof. dr. Willem J. Ouweneel is de auteur. Zijn beknopte commentaar zal bestaan uit vier 
delen. Het grote voordeel van een beknopt commentaar is dat de lezer automatisch gericht 
wordt op de grote lijnen in de bijbelboeken, en in het Nieuwe Testament als geheel. Wil men 
meer op detailniveau naar de tekst kijken, dan doet de lezer er goed aan andere commentaren 
te raadplegen. Daarvoor worden in dit boek een aantal suggesties gedaan. Dit commentaar is 
gebaseerd op de Telosvertaling, maar uiteraard is dit boek evengoed te gebruiken naast andere 
bijbelvertalingen. In zijn Beknopt Commentaar volgt de auteur een helder patroon: eerst 
wordt, zo nodig, een schematische indeling van het bijbelboek gegeven, vervolgens wordt de 
uitleg gegeven in een eenvoudige, sterk puntsgewijze vorm. Deze aanpak biedt de lezer ook de 

prettige optie om het commentaar achter elkaar te lezen, als een uitgebreide parafrase van het betreffende bijbelboek. Dit eerste 
deel van de reeks handelt over de dertien brieven van de apostel Paulus. De volledige indeling is als volgt: Deel 1 – De brieven 
van Paulus (najaar 2020) Deel 2 – De geschriften van Johannes, Jakobus, Petrus en Judas (voorjaar 2021) Deel 3 – Lukas en 
Handelingen (najaar 2021) Deel 4 – Mattheüs, Markus en Hebreeën (voorjaar 2022)

€29,95

Boekentips:

Houd vol
Daniëlle Heerens

Het leven is vol angst, zorgen en twijfels. Dat herkent vast elke vrouw, want bijna niemand 
ontkomt eraan. Maar hoe houd je het leven vol als je ermee te maken krijgt? Waar vind 

je de kracht en moed daarvoor? In de Bijbel! Want daarin staan talloze zekerheden 
die je kunnen helpen als je bang bent, je zorgen maakt en twijfelt. Beloften die je 

vertrouwen, moed en kracht geven. In dit dagboek zijn honderd bijbelteksten uitgewerkt 
in bemoedigende overdenkingen, beelden en quotes, die je eraan herinneren en doen 

ontdekken: God is groter dan je angst, zorgen en twijfels, en Hij is met je en wil je helpen. 
Houd vol!

€ 20,00

Verkrijgbaar in 
maandag gesloten

dinsdag email & facebook
woensdag email & facebook gesloten

donderdag 9u30 - 12u 14u - 18u
vrijdag 9u30 - 12u 14u - 18u

zaterdag 9u30 - 12u 14u - 17u
zondag gesloten
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7. Extraatjes
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Nick interviewt: Holly Delameillieure

Vraag 1: Je mag een reisbestemming kiezen 
naar keuze en ook het tijdstip. Wanneer zou 
je vertrekken en waar naartoe?

Dat is een heel gemakkelijke vraag ... ik zou 
naar Engeland gaan om bij mijn familie te zijn 
voor kerst. Jammer genoeg mag dat dit jaar niet.  

Vraag 2: Mocht je een uur in gesprek mogen 
gaan met een bijzondere persoon, wie zou 
dat zijn en wat zou je vragen?
 
Van een gemakkelijke vraag naar een super 
moeilijke vraag! Er zijn zoveel mensen waarmee 
ik graag in gesprek zou gaan. Ik denk dat de 
Engelse theoloog N. T. Wright aan de top van 
de lijst zou moeten zijn. Ik heb veel preken en 
lezingen van hem beluisterd online en ik volg 
ook zijn podcast ‹Ask N. T. Wright Anything›. Hij 
kent de Bijbel binnenste buiten (in Hebreeuws 
en Grieks!) en heeft zo›n liefde voor Jezus en 
zijn kerk. Er zijn honderden vagen die ik hem 
zou willen stellen!
Als ik iemand zou kunnen kiezen uit de 
geschiedenis, zou ik kiezen voor de Engelse 
schrijver, Charlotte Bronte. Zij is opgegroeid in 
Yorkshire (waar ik ook vandaan kom), ze heeft 
gewerkt als leerkracht, ze woonde voor een tijd 
in Belgie en was ook een Christen! We hebben 
dus heel veel in gemeen met elkaar en ik denk 
dat we zeker meer dan een uur zouden kunnen 
babbelen!

Vraag 3: Wat kan jou gelukkig maken?

Good coffee and a good book!:) Uitrusten op 
een zondagnamiddag met mijn gezin. Samen 
met David wandelen in ‘The North York Moors’. 
Bakken of knutselen met de kindjes. Een dikke 
knuffel van mijn mama. 

Vraag 4: Mocht je een moment opnieuw mogen beleven, 
wat zou dat zijn en waarom?

Ik heb al de hele dag over deze vraag nagedacht en ik heb 
nog steeds geen idee! Er zijn heel veel leuke momenten die ik 
graag opnieuw zou beleven, maar ik vrees dat ze minder leuk 
zou zijn de tweede keer ... en zou liever de mooie herinneringen 
onthouden dan teruggaan. Er zijn ook minder leuke momenten 
die ik graag zou proberen te veranderen als ik terug zou gaan ... 
maar dat is ook niet goed. God laat de minder leuke momenten 
toe voor een reden en dat moet ik aanvaarden. 

Vraag 5: Welk boek, film, lied,... kan je aanbevelen en 
waarom?

Mag ik een Spotify playlist aanbevelen? ‘The Good Christian 
Music Blog’ - ik zet deze playlist heel graag op terwijl ik de was 
doe of het huis poets. 
 

Vraag 6: wat is voor jouw, als historicus, je favoriete 
gedeelte uit de geschiedenis en waarom?

Nog een moeilijke vraag! “Favoriet” is misschien niet het juiste 
woord ... mijn specialisatie op universiteit was Indië onder het 
Britse Rijk, ik vond het fascinerend! Maar, ik zou niet zeggen 
dat dit mijn “favoriete” gedeelte is, omdat het Britse rijk zoveel 
verschrikkelijke dingen heeft gedaan in Indië, en in veel andere 
landen ook. Ik lees/beluister veel literatuur over de koloniale 
geschiedenis van het VK, niet omdat dat leuk is, maar omdat 
ik het heel belangrijk vind om deze geschiedenis te kennen, om 
onze huidige maatschappij te begrijpen.

Vraag 7: Heb je nog een boodschap voor de kerk?

Ik mis jou, en verlang om samen God te aanbidden in de kerk. Ik 
heb heel leuke herinneringen van kerstdiensten, en samen op 
straat zingen met ons jaarlijkse kerstkoor. Ik vind het moeilijk dat 
we dit allemaal moeten missen. Ik wens jullie een gezegende 
kerst.
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Ling-Sjoe, de Kleine vluchteling (Vervolg)

“Ik weet nu waar je woont en ik kom gauw op bezoek!” 
zegt de zendeling nog. “Zeg dat maar aan je moeder… En 
misschien is er voor jou wel een plaats op onze school. Ook 
al heb je maar één been…!”
Nu krijgt Ling-sjoe opeens grote haast om naar huis te gaan. 
Dit grote nieuws wil hij dadelijk aan moeder vertellen.

De zon is al haast onder als hij bij hun huisje komt. Moeder 
komt hem dadelijk tegemoet als ze haar jongen ziet naderen. 
Ze heeft al zo vaak uitgekeken, want ze is erg ongerust. „Waar 
ben je toch zo lang gebleven?” vraagt ze. Moeder is blij, dat 
ze haar jongen ziet. En haar onrust verdwijnt helemaal als 
ze zijn blijde ogen ziet. Ling-sjoe begint te lachen. „Ik? ... Ik 
ben naar school geweest!” — en hij schatert het uit als hij 
het verbaasde gezicht van zijn moeder ziet, „Nou ja, niet écht 
naar school, maar misschien mag ik toch weer gaan leren.” 

Dan vertelt hij het hele verhaal. Moeder is al even blij als 
haar jongen. Als ze de naam van zendeling Johnson hoort, 
slaat ze verrast haar handen ineen. Zendeling Johnson is in 
Hongkong! Wie had dat kunnen denken! De goede vriend 
van haar man. 

„Je moet nu eerst eten,” zegt moeder, wanneer haar 
jongen alles heeft verteld, en ze haalt de kop met rijst en 
de eetstokjes. Ling-sjoe kijkt naar het handjevol rijst en de 
stukjes vis. „Ik héb al gegeten, daarginds. Ze gaven me zoveel 
rijst als ik in geen tijden heb gehad... Eet u dit nu zélf op.” 
Die lieve moeder... ze wil het bewaren voor Woe-chang, 
zijn jongere broer. Maar dat wil Ling-sjoe niet. „Nee, nee, u 
moet het zélf opeten,” zegt hij. „U moet ook sterk en gezond 
blijven!” „Malle jongen!” lacht moeder — maar ze eet het 
toch op. Eigenlijk heeft Ling-sjoe wel gelijk: ze heeft vandaag 
nog maar heel weinig gegeten.
„Je gaat op je vader lijken,” zegt ze, als de kom leeg is. “Die 
dacht ook altijd aan andere mensen…” Hè dit hoort Ling-sjoe 
vandaag al voor de tweede keer, dat is prettig. Maar… z’n 
vader was een man die hard werkte en geld verdiende voor 
zijn vrouw en kinderen. En hij…

Zendeling Johnson houdt zijn woord: al de volgende dag 
komt hij naar het huis van Ling-sjoe. Wat hebben de 
zendeling en moeder veel met elkaar te praten! Er zijn zovéél 
herinneringen aan vroeger en aan gelukkiger tijden in hun 
oude dorp.

 Ling-sjoe zit er stil bij en luistert. Ze praten ook over vader 
– en hij merkt nu weer, hoeveel meneer Johnson van vader 
houdt. Soms worden al die herinneringen moeder haast te 
machtig; dan wrijft ze langs haar ogen, maar Ling-sjoe ziet 
ook hoe blij ze is, dat zendeling Johnson is gekomen.

Natuurlijk komt het gesprek ook op Ling-sjoe. “Die jongen 
moet weer naar school!” zegt meneer Johnson. “Zo gauw 
mogelijk.” Bij die woorden spitst Ling-sjoe zijn oren. Wat 
zal moeder daarop zeggen? Zal ze nu vertellen hoe arm ze 
zijn en dat er geen geld is om Ling-sjoe kleren te geven, die 
geschikt zijn voor een schooljongen?

Moeder krijgt niet eens de gelegenheid om dat allemaal naar 
voren te brengen. “Gisteravond, nadat je jongen vertrokken 
was, heb ik er dadelijk werk van gemaakt,” zegt hij. “Ik ben 
heus niet alleen hierheen gekomen om oude herinneringen 
op te halen, hoe prettig ik dat ook vond. Nee, ik ben gekomen 
om te zeggen dat er op onze school een plaatsje is voor Ling-
sjoe…”

Ling-sjoe voelt zicht warm worden bij die woorden. Hij kijkt 
van moeder naar zendeling Johnson en van de zendeling 
naar zijn moeder. Het is net of moeder is geschrokken. “Ik… 
we… ik heb geen geld om…,” stamelt ze.

Maar nee, moeder krijgt al weer geen gelegenheid om te 
vertellen wat ze op haar hart heeft. De zendeling wuift 
haar bezwaren zomaar weg. “Dat is ook niet nodig!” zegt 
hij hartelijk. “Ling-sjoe mag bij ons op school komen zonder 
dat het u iets kost. Mensen over de hele wereld hebben geld 
bijeengebracht om jongens en meisjes in Hongkong naar 
onze school te laten gaan. En ik ben blij, héél blij, dat ik de 
oudste zoon van mijn goede vriend Woeng-la op school krijg. 
Dat wil ik u wel zeggen.”  

Het gezicht van moeder verandert als bij toverslag. Net of 
een donkere onweerswolk is voorbijgedreven en plaats 
maakt voor een vriendelijk zonnetje.

Ling-sjoe is in de wolken; dit had hij nooit durven denken! De 
school is op een van de eilandjes in de buurt van Hongkong. 
Daarom kan Ling-sjoe niet iedere dag naar huis. Maar hij kan 
daar blijven wonen, en in de vakanties mag hij naar moeder 
en Woe-chang. 

Het is allemaal zó mooi.

Als zendeling Johnson vertrokken is, raken moeder en Ling-
sjoe er niet over uitgepraat. Nog een paar dagen — en dan 
zal hij voor het eerst gaan. Dat is de afspraak.

Zo gaat Ling-sjoe weer naar school. De weken, die nu volgen, 
zijn de prettigste sinds hij in Hongkong is. Zijn ene been en de 
nare kruk .… och, hij denkt er haast nooit aan, iedere week 
schrijft hij een lange brief naar moeder en opgetogen vertelt 
hij over alles wat hij hier beleeft.

Er is echter één ding, waarover Ling-sjoe nooit schrijft, terwijl 
hij er toch iedere dag aan moet denken. Zendeling Johnson 
heeft hem gevraagd dit geheim te houden. Het moet eén 
verrassing voor moeder blijven. En al kost het Ling-sjoe 
telkens veel moeite, toch zwijgt hij over zijn groot geheim. 
Moeder mag het pas weten als ze over een poos op bezoek 
komt - straks, als het kerstfeest is en alle ouders van de 
leerlingen naar school komen voor het grote feest.

Volgende week het laatste deel

M.C. Capelle
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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 grote 
zondagsschool
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