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De tweewekelijkse bidstonden in het gebouw:

maandag 12 april 19u30
dinsdag 20 april 14u

maadag 26 april 19u30
dinsdag 4 mei 14u

De oudstenraad zal er op toezien dat alle maatregelen worden opgevolgd en gerespecteerd

Kom je ook?
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Predikingen:

Magazines:

Videodiensten:

http://bit.ly/dpb-Predkingen

http://bit.ly/dpb-videodiensten

http://bit.ly/dpb-magazines

Terugluisteren & 
kijken

In de nabije toekomst zullen er weer kleinschalige 
diensten georganiseerd worden in het gebouw. Daarom 
zullen er geen zoom-diensten meer georganiseerd worden. 

We kijken er naar uit iedereen snel weer echt te zien!

Einde van de ZOOM - diensten
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1. Aanbidding
Samengesteld door: Jerre Latruwe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlovdaNGKlpw65cnoS89NdCMt4gVQKsSo

https://open.spotify.com/playlist/3QouwvyiXzmLh9Nl4x0Wmu?si=7d94f6a2fca5482e

Afspeellijst te beluisteren via YouTube:

Afspeellijst te beluisteren via Spotify:

Heer, U bent goed (Opw 668)

Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Door heel de wereld en in elke taal,
door alle eeuwen heen klinkt overal:

Refrein:
Wij prijzen U, halleluja, halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Wij prijzen U, halleluja, halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!

U bent goed!

Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Door heel de wereld en in elke taal,
door alle eeuwen heen klinkt overal:
 

Refrein 

Bridge: (4x)
U bent goed voor altijd,
voor altijd bent U goed.

Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig.
Heer, U bent goed
en uw liefde en trouw zijn voor eeuwig. 
Door heel de wereld en in elke taal,
door alle eeuwen heen klinkt overal:
 

Refrein
 
Slot:
om wie U bent,
om wie U bent!
U bent goed!

Tekst & muziek: Israel Houghton
      Ned. tekst: Tanja Lagerström
      © Integrity’s Hosanna! Music / Small Stone Media
Origin: You are good        Cd nr: 031    Version: 2008
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Uw genade is mij genoeg (Opw 614)

Ik aanbid U (Opw 481)

Ik aanbid U
met heel mijn hart
Ik verhoog U
met al mijn kracht

Heer, ik zoek U
Wil zijn waar U bent
Heer, ik volg U
Wil gaan waar U zendt.

Refrein: 
Heer, ik geef U mijn aanbidding,
Heer, ik geef U al mijn dank en eer.
U alleen wil ik aanbidden,
U alleen komt toe mijn dank en eer.

Heer, ik dien U
En buig voor U neer
Geef mijn leven,
Want U bent mijn Heer

Ik vertrouw U
Vader en Zoon,
Hef mijn ogen
Op naar uw troon.

Tekst & muziek: David Ruis Ned. tekst: Peter van Essen
      © Mercy Publishing / Small Stone Media
Origin: I will worship      Cd nr: 020    Version: 2005#1

Tegenstem

Ik aanbid U
met heel mijn hart.
Ik verhoog U
al mijn kracht.

Heer, ik zoek U,
Wil zijn waar U bent.
Heer, ik volg U,
waar U zendt.

Heer, ik dien U,
en buig voor U neer,
geef mijn leven,
U bent Heer.

Ik vertrouw U,
Vader en Zoon,
hef mijn ogen
naar uw troon.

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
met een kruis op zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor de menigte schreeuwt en roept: 
‘Kruisigt Hem!’ 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
Zie het Lam aan het kruis 
daar op Golgotha, 
als de koning der Joden wordt hij veracht. 
Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 
als hij roept: ‘Het is volbracht’.

Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 

In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf is 
nu weggehaald, 
Jezus leeft, Hij is opgestaan. 

Refrein

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer.
U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 
U bent Jezus, de hoogste Heer. 

Refrein (2x)

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
      © 1998 Celmar Music
Origin:       Cd nr: 027    Version: 2005#1
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Lof zij de Heer (Opw 357)

Refrein:
Lof zij de Heer,
die ons doet triomferen.
Lof zij de Heer,
die overwinnaar is!
Lof zij de Heer,
die ons doet triomferen.
Lof zij de Heer,
die overwinnaar is!

 
Wie de wereld overwinnen
door het bloed van het Lam.
Leggen hier hun leven af,
zelfs tot in de dood.
‘t Woord van ons getuigenis,
draagt in heel de wereld vrucht.
Lichtend in de duisternis:
Jezus komt terug!
Jezus komt terug!
 

Refrein
 
Door het bloed van onze Heiland
zijn wij van de vloek bevrijd.
Jezus’ offer is voldoende,
eens en voor altijd.
Hij heeft satans macht gebroken,
nam de dood zijn rechten af.
Heeft het levend woord gesproken:
Leef in eeuwigheid!
Leef in eeuwigheid!
 

Refrein

Tekst & muziek: Tim Picking Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld
      © Thankyou Music / Small Stone Media
Origin: Thanks be to God    Cd nr: 013    Version: 2005#

Eer aan het lam (Opw 199)

Eer aan het Lam, eer aan het Lam
dat stierf voor onze zondeschuld.
Voor eeuwig op de troon,
ja, God in heerlijkheid gehuld.
Halleluja!

Eer aan het Lam, eer aan het Lam
van God, verheven is zijn naam.
Elke knie zal voor Hem buigen,
mensen, eng’len saam.
Halleluja!

Hij is Heer, Hij is Heer,
Hij is Heer, Hij is Heer, Hij is Heer!

Tekst & muziek: Bruce Clewett 
© Thankyou Music / Small Stone Media
Origin: Praise the Lamb     Cd nr: 006    Version: 2005#1

De Heer regeert (Opw 375)

Refrein: (2x)
De Heer regeert, (Halleluja!)
de Heer regeert, (Amen!)
de Heer regeert.
Dat de aarde juicht,
dat de aarde juicht,
dat de aarde juicht.
Dat het volk zich verheugt,
want Hij regeert.

Het vuur dat voor Hem uitgaat,
verteert zijn sterkste vijanden.
De bergen zijn als was
bij ‘t verschijnen van de Heer.
bij ‘t verschijnen van de Heer.

Refrein (2x)

De hemel toont zijn heerlijkheid.
De volken zien zijn grootheid.
Want U, o Heer, bent verheven
boven al wat leeft.
boven al wat leeft.

Refrein (2x)

Tekst & muziek: Dan Stradwick Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld
      © 1980 Scripture in Song / Maranatha Music / Unisong Mu-
sic Publishers / Small Stone Media
Origin: The Lord reigns     Cd nr: 014    Version: 2005#1
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2. Weekuitdaging

Fo
to

: P
ixa

ba
y - N

oa
h B

ick
er

to
n.

jp
g

Samen wandelen

We lezen in deze editie over de Emmausgangers die 
in gesprek gingen met Jezus en hoe Jezus het gesprek 
begon door vragen te stellen. Ook wij mogen zoals de 
Emmausgangers op weg gaan met Jezus. Hij gaat met ons 
mee. Maar we mogen ook naast onze medechristenen 
gaan staan en samen optrekken. 

Met wie ga jij deze week een wandeling maken?

Durf elkaar vragen te stellen en ga het gesprek aan!

Mattheüs 18:19 - 20:

Verder zeg Ik u dat, als twee van u op 
de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig 

verlangen, het hun ten deel zal vallen 
van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
Want waar twee of drie in Mijn Naam 
bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun 

midden.
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3. Kidsmoment

http://www.depottenbakker.be/kidsmoment/

Te bekijken via:

Een verzameling van liedjes
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Samengesteld door: Nick Vermeirsch

4. Tieners

Komende week organiseren we weer 
een zoom moment

Details komen in de WhatsApp groep
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5. Prediking
Samengesteld door: David Delameillieure

https://www.depottenbakker.be/Prediken/lukas-2413-35/

Prediking te beluisteren via:

De Emmaüsgangers
We zijn in de periode onmiddellijk na opstanding van Jezus. Kan je je inbeelden hoe dat was 
voor de eerste volgelingen van Jezus? Er deden geruchten de ronde dat sommigen Jezus levend 
gezien hadden. Als jij één van die eerste volgelingen was, en je hoorde dat er enkelen waren die 
beweren Jezus te zien hebben… wat zou jij ervan denken? Zou jij het geloven? Waarschijnlijk 
niet: het is niet de normale gang van zaken dat de doden opnieuw tot leven komen!

Dit was ook dan de houding van de twee Emmaüsgangers, twee volgelingen van Jezus die de 
geruchten over zijn opstanding niet geloofden, die op weg waren vanuit Jeruzalem misschien 
terug naar huis. 

Lukas 24:13 - 24:

En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem 
verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. En zij spraken met elkaar over al deze 

dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten 
wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten 
gehouden, zodat zij Hem niet herkenden. En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken 

die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de één, van wie 
de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als enige een vreemdeling in 
Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En Hij zei tegen 

hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, 
Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk;  en hoe onze 
overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen, en Hem 
gekruisigd hebben. En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al 
is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige 

vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen 
staan. En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning 
van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren, 

gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem 
zagen zij niet.
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Van ontgoocheling en onbegrip …

Waarom waren deze twee volgelingen 
op weg van Jeruzalem naar Emmaüs? 
Misschien waren ze op weg terug naar 
hun dorp van afkomst… terug naar huis, 
naar hun familie en hun leven voor 
Jezus hen geroepen had. We weten het 
niet zeker, maar we weten wel dat zij 
teleurgesteld waren.

“En wij hoopten dat Hij het was Die 
Israël zou verlossen. Maar al met al is 
het vandaag de derde dag sinds deze 
dingen gebeurd zijn.” (Lukas 24:21)
Ze geloofden dus niet meer dat Jezus de 
verlosser van Israël was. Ze dachten: 
Jezus werd gekruisigd, Hij is dood… dus 
kan hij niet de Messias geweest zijn. Het 
beloofde koninkrijk van God was niet 
gekomen.

Daarboven, sommige van de volgelingen 
beweerden dat zij Jezus leven gezien 
hadden en dat het graf leeg was. Duidelijk 
wisten zij niet wat ze moesten maken van 
deze geruchten. Waarschijnlijk kwamen 
allerlei geruchten in hun gedachten op: 
heeft iemand het lichaam gestolen? Maar 
wie en waarom? 

Ik denk dat hun voornaamste gevoelens 
waren: enorme ontgoocheling en 
onbegrip. 

… naar geopende ogen!

Ik heb het opgezocht: de vermoedelijke afstand 
tussen Jeruzalem en Emmaüs is ongeveer gelijk 
aan de afstand tussen Kortrijk en Waregem. 
Volgens Google maps duurt het ongeveer 3u 
om die afstand te wandelen. Tijdens hun reis 
komt de opgestane Jezus in hun midden en 
wandelt samen met hen. We lezen dat Hij hen 
een Bijbelstudie geeft.

Lukas 24:24 - 27: En sommigen van hen die 
bij ons waren, gingen naar het graf en troffen 
het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, 
maar Hem zagen zij niet. En Hij zei tegen hen: 
O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet 
gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 
Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn 
heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes 
en al de profeten en legde hun uit wat in al de 
Schriften over Hem geschreven was.

De twee volgelingen zijn duidelijk onder de 
indruk van hem, want ze nodigen hem uit om 
bij hen te blijven. We lezen dat de zon was 
neergedaald en dus kunnen we ervan uitgaan 
dat de uitnodiging was om te overnachten. 

Het volgende dat gebeurt is bijzonder: ze eten 
samen, Jezus breekt het brood, spreekt de 
dankzegging uit, en dan plotseling zijn hun ogen 
geopend en beseffen ze wie Jezus is. 

We lezen dat zij zo onder de indruk waren, 
dat zij ook de opgestane Heer hebben gezien, 
dat zij onmiddellijk de terugreis van 3u maken 
naar Jeruzalem om de andere volgelingen te 
vertellen, zelfs al is het donker en gevaarlijk. 
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Jezus’ nodigt uit tot gesprek

Wat is jou opgevallen in deze passage? Iets 
dat mij opviel, is de manier waarop Jezus hun 
tegemoetkomt. Hij stelde hen een vraag: En 
Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken 
die u al lopend met elkaar voert en waarom 
ziet u er zo bedroefd uit? (Lukas 24:17) 

Dit is een uitnodiging om in gesprek te gaan. 
Jezus kiest niet om zichzelf onmiddellijk 
aan hen te openbaren. We lezen ook dat er 
zelfs een goddelijke interventie is (maar hun 
ogen werden gesloten gehouden, zodat zij 
Hem niet herkenden). Jezus/God wou dat dit 
een geleidelijk proces van tot inzicht komen 
was. Jezus nodigde hen uit om eerlijk en 
openlijk te spreken over hun gevoelens, hun 
teleurstelling, hun onbegrip. Dit gaf Jezus dan 
de mogelijkheid om hen te helpen de Bijbel te 
verstaan op de juiste manier. Waarschijnlijk 
was dit een boeiende Bijbelstudie waarin Jezus 
doorheen heel het Oude Testament gaat om 
zo te tonen dat de Messias moest sterven en 
opnieuw terug opstaan. Zoals eerder vermeld: 
deze twee volgelingen waren ontmoedigd 
omdat zij dachten dat het beloofde koninkrijk 
van God niet gekomen was. Het probleem 
was dat hun theologie, hun verwachting van 
God, onjuist was. Jezus moest hen helpen 
om de Bijbel te begrijpen op de juiste manier. 
Zij moesten begrijpen dat het net door de 
dood en opstanding van Jezus was dat God 
Zijn heerschappij op aarde had gevestigd. 
De kruisiging was geen mislukking, zoals zij 
het hadden begrepen, het was juist op dat 
moment dat de overwinning kwam.

Deze twee volgelingen zaten vast in een 
verkeerd wereldbeeld. Hun interpretatie van 
de feiten was fout. Het corrigeren van hun 
denken was cruciaal voor hun eigen verlossing 
uit de situatie van teleurstelling en wanhoop 
dat zij zich in verkeerden. 

Maar, juiste theologie was niet voldoende. Dit 
is wat mij zo aanspreekt in deze passage: het 
moment van openbaring, het moment dat hun 
ogen geopend worden, was niet tijdens de 
Bijbelstudie, maar wanneer zij een maaltijd 
delen met Jezus. Op het moment dat Jezus het 
brood breekt en het zegent, dan herkenden 
zij Hem. Misschien heeft de handeling van 
Jezus hen onmiddellijk doen denken aan dat 
Pesach maaltijd, het laatste avondmaal voor 
zijn arrestatie en kruisiging. Dat was maar 
drie dagen geleden, dus was nog fris in hun 
geheugen. In ieder geval, het was iets heel 
persoonlijk. Zij hadden op dat moment een 
intieme connectie met Jezus en ze herkenden 
Hem onmiddellijk.  
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Wat betekent dit voor ons?

Het leert ons het volgende: ons denken moet veranderd worden, we moeten goed begrijpen 
hoe God zich heeft geopenbaard in de geschiedenis, ons wereldbeeld moet correct zijn, (dit 
is als het ware het voorbereidingswerk), maar echte verandering komt alleen wanneer er 
een echte ontmoeting is met de opgestane Heer Jezus. Met andere woorden: wanneer wij 
Jezus beleven in ons eigen leven. Je ziet het doorheen de geschiedenis keer op keer: mensen 
veranderen compleet wanneer zij Jezus ontmoeten. Denk aan Paulus die Jezus ontmoet op weg 
naar Damascus. Ik denk aan de vele mensen die Jezus hebben ontmoet in een droom of een 
visioen. Of mensen die genezen worden in de naam van Jezus. 

Juiste kennis is nodig. Het is zelfs cruciaal om het evangelie te kunnen begrijpen. Maar kennis 
op zich is niet genoeg. We moeten de opgestane Jezus dagelijks ervaren. We moeten Hem 
kennen en herkennen terwijl wij bezig zijn met het dagdagelijks van het leven.

Hoe doe je dat? Het is niet iets 
dat je zelf kunt bewerken, geen 
wetenschappelijke formule of 
techniek. Het is een houding die wij 
moeten kweken. Ik wil afsluiten met 
enkele tips:

• Wees open voor de vreemdeling: 
toen de twee volgelingen Jezus 
voor het eerst ontmoette, op het 
pad naar Emmaüs, was hij maar 
een vreemdeling voor hen. Maar 
ze lieten deze onbekende toe 
binnen het gesprek, en toonde 
zelfs gastvrijheid door hem 
onderdak te bieden. We moeten 
openstaan voor een ontmoeting 
met Jezus in onwaarschijnlijke 
situaties. 

• Wees eerlijk met jezelf: luister 
naar je gevoelens en deel deze 
met anderen. Het was door hun 
gevoelens te tonen dat Jezus het 
gesprek kon aangaan.

• Breng regelmatig Jezus zijn liefde 
voor jou ter gedachte: wanneer 
wij de liefde van Jezus hebben 
mogen proeven, en wij hebben 
net zoals de twee Emmaüsgangers 
een band met hem, dan is 
het gemakkelijker om hem te 
herkennen in ons dagelijks leven. 
En wanneer we ons voelen alsof 
hij ons verlaten heeft (net zoals 
de twee volgelingen zich voelden) 
dan weten we dat het niet zo is, 
dat Hij opgestaan is uit de dood, 
en dat Hij in ons midden is. En dat 
mogen we dan ook zo ervaren.

 
Moge God onze geestelijke ogen 
openen op iedere dag opnieuw Jezus 
te herkennen in ons dagelijkse leven.
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De Bijbel, de schepping, ...en ik? - OV4 - SO1 - Periode 1 - Les 3

BIJBEL RECORD QUIZ

Wie werd moeder op 90 jarige leeftijd?
En wie werd vader op 100 jarige leeftijd?

Wie was de oudste man 

uit de Bijbel?
(Genesis 5 vers 27)

Hoe lang was de 
reus Goliat?            
(1 Samuël 17 vers 4)

Wie was de sterkste man uit de Bijbel?

Wie was de wijste 
koning uit de Bijbel?
(1 Koningen 3

vers 10 tot 14)

Genesis 17 vers 17

Wie was de jongste 

koning van Israël?

(2 Koningen 12 vers 1)

Richteren 16 vers 6

6. Extraatjes

Bijbelquiz
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Nick Interviewt: Jan Hostens

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

Ik ben geen grote reiziger, dus een favoriete bestemming komt niet 
echt in mijn gedachten op. Er is altijd wel iets nieuw te ontdekken 
rond de kerktoren en een spontane babbel met de mensen die 
je dan ontmoet, dus ik blijf rond de kerktoren hangen. Ik vertrek 
straks trouwens met de hond op mijn dagelijkse wandeling.

Vraag 2: Mocht je een uur in gesprek mogen gaan met een 
bijzondere persoon, wie zou dat zijn en wat zou je vragen?

Mijn moeder, ik was 6 jaar toen ze stierf. Ik zou vragen wie ze was, 
wat ze dacht, voelde, geloofde, vragen over opvoeding, over alles 
wat haar bezig hield .

Vraag 3: Wat kan jou gelukkig maken?

Genieten in mijn tuin met een goed glas bier.

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

Dat moment was toen de kinderen klein waren en iedereen buiten 
aan het spelen was. Een gezellig drukte.

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

Ik hou van een goede film. Voor die reden hebben we 
ook Netflix en daar is er een rubriek met waargebeurde 
verhalen die soms mij ontroeren en inspireren. Om 
nu echter een titel te noemen, is wat anders. Ik lees 
ook graag biografieën: Nelson Mandela, Napoleon, 
Louis Tobback, Oswald Chambers, Hudson Taylor enz... 
Allerlei boeiende mensen dus. Maar de Bijbel is veruit 
mijn favoriet, gewoon omdat het mijn ziel raakt. En God 
spreekt juist door Zijn woord, dat heb ik al meerdere 
keren mogen ervaren.

Vraag 6: Wat is jouw lievelingskleur en waarom?

Dieporanje, het kleur van de goudsbloem (afhankelijk 
van de soort).
In mijn tuin had ik twee jaar geleden tot diep in de 
winter een nog bloeiende goudsbloem, en die kleur 
van dieporanje viel werkelijk op, gewoon omdat het 
prachtige kleuren zijn en opvallen als je ze plant in kleine 
groepjes. Hopelijk, denk ik dan, dat wij als christenen 
ook zo mogen opvallen in de goede zin.

Vraag 7: Waar hou je van in de kerk? En welk nieuw 
idee, creatief concept,... zou je graag nog uitgewerkt 
zien?

Ik hou van het samen zingen en God aanbidden. Een 
nieuw idee heb ik niet, erg creatief ben ik niet, maar 
degelijk onderwijs en een goede jeugdwerking vind ik 
een must.

Vraag 8: Wat is jouw favoriet moment van de dag en 
waarom?

De ochtenden. Alleen aan tafel en genieten van de 
opkomende zon (als ze er is) en wat mijmeren.

Vraag 9: Wat is jouw favoriete plekje en waarom?

Ik heb er twee: binnen in onze kamer waar ik mijn stille 
tijd houd en buiten in de tuin onder mijn rozenboog 
(eigenlijk overal in de tuin - tot in kiekenpark toe - 
genieten van de schepping).

Vraag 10: Waar kan jij van dromen?

Moeilijke vraag… Dromen is voor mij gelijk aan genieten 
en ik ben dankbaar voor het leven dat ik mag leiden, 
maar ik hoop dat mijn kinderen tot bekering mogen 
komen.

Vraag 11: Heb je nog een boodschap voor de kerk?

Als oudste ga ik een Bijbeltekst meegeven:
Hebreën. 4: 14-16 .



• 17 •

1. Vogel linksboven is weg
2. Wolk rechtsboven is aangepast
3. Er mist een streep van de regenboog
4. De giraffe heeft minder vlekken op het 

hoofd
5. De bek van het nijlpaard is anders
6. In het midden van de ark is een raampje 

weg
7. De zoon van Noach rechtsboven heeft 

ineens geen baard meer
8. In de klep boven het hoofd van de 

kinderen van Noach ontbreekt een 
streep

9. Het handje van het aapje op de ark 
ontbreekt

10. De poot van de rechtse olifant heeft 
geen nagels

11. Het andere olifantje heeft geen oog 
meer

12. Rechts van de boot is het riet 
gedeeltelijk weg

13. De schildpad rechtsonder heeft een 
deuk in zijn schild

14. De ezel heeft geen bek meer
15. De rechter pinguin mist een deel van 

zijn vin/vleugel
16. De bok heeft geen sikje meer
17. Noach zijn voeten zijn weg
18. De steen links van de loopplank is 

gewijzigd
19. Links op de ark ontbreekt een streep in 

de houten planken
20. De zon boven de regenboog is weg

Antwoorden - zoek de verschillen

Fragm
ent uit:

De Bijbelse 
geschiedenissen. 
In vertelling door 
W

.G
. van de Hulst
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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
 � wandelroute
 � kunstwerk
 � ...

weekbundel@depottenbakker.be
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Giften / collecte

Volgt later in de 
week

Potscherven

Bijlagen


