
 NIEUWSBRIEF 14 MAART 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl 

 

Bij de diensten – 5e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. M. Dubbelman voor  en 
wordt de Heilige doop bediend aan Jackie, dochter van 
Niels en Esther Bongers (Lijnbaan 22, 3381 AS en 
Joost, zoon van Maarten en Tanja 
Korevaar (Wilhelminalaan 35, 
3381 BN). De schriftlezing is 
Mattheüs 22: 15-22, waarin Je-
zus de vraag gesteld wordt of het 
Joodse volk wel of geen belasting moet betalen aan de 
Romeinse overheersers. Het is een strikvraag, want 
welk antwoord Jezus ook geeft, het geeft zijn tegen-
standers de mogelijkheid om Jezus uit te schakelen. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Arie Jaap de 
Kok (orgel), Bart van Genderen (piano), Eliseba van Zut-
hem (dwarsfluit) en Daniël Holtslag & Lotte van Gende-
ren (zang). 
In de avonddienst gaat ds. J.C. van Trigt uit Ameide 
voor. De schriftlezing is  Lukas 22 : 31 - 34 en 54 – 71. 
De muzikale begeleiding is in handen van Scott Baks 
(orgel/piano), Esther de Kuiper (saxofoon) en Lidia & 
Sjaak Faro (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (plaatselijk jeugdwerk/HGJB)  
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor bijbels 
onderwijs op scholen in Rwanda.  

Zondagsschool 
Hoi jongens en meiden. Missen jullie de 
zondagsschoolleiding al?? Wij jullie 
wel! Vandaag mogen we eindelijk weer 
naar de zondagsschool! Daar zijn wij als 

leiding dankbaar voor. We mogen naar Pasen toe leven 
en we hopen de komende weken het ook over de lijdens-
tijd van de Heere Jezus te hebben. Van harte welkom! 
Het is lang geleden, maar we hopen toch dit zondags-
school jaar af te sluiten met elkaar. 

Doopdienst – 21 maart 
Zondagmorgen 21 maart mag opnieuw de doop bediend 
worden. Gedoopt zullen worden Rosalie Bikker, dochter 
van Jaco en Marianne Bikker (Weteringstraat 43, 3372 
CR), Tess Susanna van der Meijden en Linn Leonarda 
van der Meijden, dochters van Peter en Colinde van der 
Meijden (Van Clevestraat 25, 3371 HT). In het gebed 
vragen we om Gods zegen over de dopelingen en hun 
ouders. 

Meeleven 
• Jochem Venis (Burg. van der Bruggelaan 8, 3381 AC) is 

vanaf de IC overgeplaatst naar de kinderafdeling. U be-
grijpt dat alles een grote impact heeft op heel het gezin. 
We dragen Jochem en zijn ouders, Wilco en Charlotte, 
en zijn zus en broer, Johanna en Jonathan, op in de voor-
bede. 

• Willem Bakker (Emmalaan 17, 3381 AJ) zal dinsdag-
avond thuiskomen uit de Hoogstraat. Een geweldig iets 
waar grote dankbaarheid voor is. Vanaf 17 maart zal hij 
dagbehandeling krijgen om verder te herstellen van het 
Guillain Barré Syndroom. Maar voor nu is een felicitatie 
op z’n plaats en dank aan de Heere God.  

• Afgelopen week heeft Gerard de Jong (Juliana van Stol-
berglaan 13, 3381AN) een scan gehad en tegelijk de 5e 
kuur van de immunotherapie. Er is dankbaarheid dat de 
scan een positieve uitslag liet zien. Er zijn geen nieuwe 
afwijkingen. Verder heeft Gerard geen noemenswaar-
dige klachten van de kuren en gaat hij vol goede moed 
verder. In de voorbede gedenken we hem en bidden we 
om zegen over de verdere behandeling. 

Agenda 
17-03 Break in de week, 19.30 uur 
19-03  Online Bingo, 19.30 uur 
20-03  Credo 4-uurtje, 15.00 - 16.00 uur 
21-03 Kennismakingsavond Purnodegroep   
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Liturgie morgendienst 
Psalm 105 : 5 
Stil gebed   
Votum & Groet 
Kleurrijk 156 : 1 + 2 - U die mij geschapen hebt 
Uitleg over de doop n.a.v. het doopformulier 
Psalm 87: 1 + 3 + 4  
Vraagstelling aan ouders 
Bediening Heilige Doop 
Psalm 134 : 3  
Dankgebed         
Gezang 473 : 1 + 2 + 5 + 10 
Gebed 
Filmpje voor kinderen 
Schriftlezing : Mattheus 22 : 15 - 22 
Gezang 182 : 1 
Preek 
Kleurrijk 252 : 1 + 2 
              Vader u bent goed 
Dankgebed 
Psalm 25 : 2 
Zegen 
 

Kleurrijk 156 - U die mij geschapen hebt 
1. U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil 'k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
2. U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als uw kind 
in voor- en tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
 
 

Kleurrijk 252 : 1+2 Vader u bent goed 
Op elk moment van mijn leven 
in voor- of tegenspoed 
aanbid ik U, mijn Jezus 
en dank U voor uw bloed. 
Ik vind kracht in U, mijn Vader, 
als ik heel dichtbij U ben. 
Mijn hart en mijn gedachten 
worden warm als ik bedenk: 
 

Vader, U bent goed, 
U bent heilig, U bent liefde. 
Jezus, U bent groot, 
U bent sterker dan de dood. 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 
'Ik hou van U'. 
 

Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht 
wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart. 
In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou, 
wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw. 
 

Vader, U bent goed…. 

Bij de preek - morgendienst 
Belasting betalen aan de keizer  
Elke bewoner van het Romeinse rijk moest belasting 
betalen aan de keizer. Die belasting bestond uit een de-
narie (zie plaatje) per persoon, het loon van één dag ar-
beid. Wie zo’n munt bij zich had, gaf onrechtstreeks aan 
dat hij geen problemen had met de aanwezigheid van de 
Romeinen en erkende zo de heerschappij van de keizer. 
Op de denarie was afgebeeld en geschreven: TI CAESAR 
DIVI AUG F AUGUSTUS ‘Tiberius Caesar, zoon van de 
verheven Augustus’  

  
 
De keizer van Rome in de tijd van Jezus was keizer Tibe-
rius, zoon van keizer Augustus. Hij regeerde van 14 tot 
37 na Christus. 
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Liturgie avonddienst 
Kleurrijk 114 - Abba Vader  
Stil gebed / Votum en groet 
Psalm 97 : 6 + 7 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 64 : 10 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
Schriftlezing: Lukas 22 : 31 - 34 en 54 - 71 
Tekstlezing: Lukas 22 : 60 - 62 
Psalm 70 : 1 + 2 (N.B.) 
Preek 
Psalm 32 : 2 + 4 (N.B.) 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Gezang 182 : 1 + 4 + 6 
Zegen 

Kleurrijk 114 - Abba Vader  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 

Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij, d’ Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen. 

Bedankt! 
Beste gemeenteleden, allereerst willen we iedereen 
bedanken voor alle kaarten, attenties, en alle warme 
belangstelling! Het heeft ons geraakt en goed gedaan 
dat er aan ons is gedacht! Willem hoopt dinsdagavond 
a.s. definitief thuis te komen. De behandeling in de 
Hoogstraat zal dan als dagbehandeling verder gaan. We 
zijn heel erg dankbaar voor de vooruitgang die er is, 
maar realiseren ons ook dat er nog een lange weg te 
gaan is. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst! 
“Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn 
hand ligt heel mijn levenslot”. Vriendelijke groet, fam. 
Bakker 

Break in de week – Kunst en de Bijbel 
Komende woensdag 17 maart ver-
zorgt ds. Dubbelman de uitzending 
met als onderwerp: “Kunst en de 
Bijbel”. Bijzonder om te zien wat 
een invloed de Bijbel heeft op cre-
atieve mensen en wat een prach-
tige uitingen daaruit voortkomen! 
Tijdens het 1e deel staat de vraag “Geef eens een be-
wijs dat God bestaat” centraal. De uitleg toont ons een 
belangrijk middeleeuws icoon dat de Goddelijke Drie-
eenheid weergeeft. Heel kunstig is daarin de boodschap 
verwerkt, dat er ruimte is voor ons om te naderen. Doop 
en Avondmaal blijken er belangrijk in te zijn. Tijdens het 
2e deel leren we weer kijken naar schilderijen van Rem-
brandt. Toerusting & Vorming ten voeten uit… Bemoe-
digend ook! Na elke bespreking brengt een (onder ons) 
bekend mannenkoor een indrukwekkend muziekstuk 
ten gehore. Welkom om deel te nemen! Zegt het voort… 
delen met belangstellenden uit uw familie- en vrienden-
kring wordt aanbevolen. Vanaf 19.15 uur te zien op 
Youtube/wijzijnhg. 

Viering Heilig Avondmaal in stille week 
Gezien de huidige situatie hopen we 
op donderdag en vrijdag voor Pasen 
het Heilig Avondmaal te vieren met 
een aantal bijeenkomsten in de kerk 
en de Rank, waarbij 30 deelnemers aanwezig kunnen 
zijn. Op zondag 28 maart is de voorbereidingsdienst. Op 
de avond van Goede Vrijdag is er een dienst met viering 
van het Heilig Avondmaal en dankzegging. Op de stille 
donderdag en vrijdagmorgen zijn er korte bijeenkom-
sten in de kerk en de Rank om het Avondmaal te ge-
denken en vieren. Allen die hieraan deel willen nemen 
kunnen zich hiervoor opgeven. Nadere informatie en 
toelichting komt vanaf vrijdag 19 maart op de site en in 
de Nieuwsbrief. 
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Online ontmoeting - “Als kanker je raakt” 
De stichting “Als kanker je raakt” organiseert online 
ontmoetingsbijeenkomsten:  
* Voor ouders van wie een kind is 
overleden aan kanker of een andere 
ziekte: 17 maart, 19.30 – 21.30 uur  
Voor meer info en aanmelden: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-
bijeenkomst-gebroken-hart/  
* Voor hen die samen willen nadenken over geloof en lij-
den. Kanker heeft impact op heel veel aspecten van je 
leven, ook op je geloofsleven: 24 maart, 10.00 – 12.00 
uur. Voor meer info en aanmelden: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/kanker
-en-geloof-online-bijeenkomst/ 
*Voor nabestaanden: 24 maart, 19.30 – 21.30 uur  
Voor meer info en aanmelden: 
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-
ontmoeting-rouw-in-mijn-hart/ 

SDOK schrijfactie 
Ju Dianhong uit China is ten 
onrechte veroordeeld tot 13 jaar 
cel. Volgens de rechter is zij leider 
van de sekte ‘Drie Rangen van 
Dienaren’. In het vonnis bestem-
pelde de rechter christelijke boe-
ken als ‘De christenreis’ van John 
Bunyan en ‘Streams in the desert’ van L. B. Cowman als 
‘kwaadaardig cultmateriaal’. Ju ontkent lid te zijn van de 
sekte, ze had er zelfs nog nooit van gehoord. Ju's enige 
'misdaad' is dat zij het Evangelie heeft gedeeld. Ju verde-
digde zich met de woorden: “Ik heb alleen geloofd in en ge-
sproken over Jezus en heb nooit iemand kwaad gedaan of 
tegen Bijbelse principes gehandeld.” Een hoger beroep 
haalde niets uit. 
Er is ook goed nieuws: Twen Theodros en Mussie Eyob 
(beiden uit Eritrea) zijn inmiddels vrijgelaten!! 
De Christenen die u een kaart kunt sturen: 
* Ju Dianghong 
* Liang Qin 
No. 1 Prison for Women of Yunnan Province, 
Kunyang Town, Jinning District 
Kunming City, Yunnan Province, China 650600 
* Kiflu Gebremeskel  
* Haile Nayzgi 
Karsheli Prison, 2nd Police Zone 7 

Northern East, Zoba Maakel 
Asmara, Eritrea 
* Alimujiang Yimiti 
Section 11, The Xinjiang No. 3 Prison 
No. 1339, Dongzhan Road 
Urumqi city, Xinjiang Uyghur Autonomous Region 
830013, People’s Republic of China 
* Mussie Ezaz 
* Kidane Weldou 
* Pastor Meron Gebreselasie 
Wenjel Mermera 
Asmara, Eritrea 
* Susanna Koh 
#107, Liew Sow Yoke 
Lot LG 109B, one Utama Shopping Center, 
No. 1, Lebuh Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
* Wang Yi 
Chengdu Detention Center, Zhengyi Road #3 
Anjing Town, Pi County 
Chengdu City, Sichuan Province 
611731, People’s Republic of China 
* Cao San-Qiang (Pastor John San-Qiang Cao) 
Kunming Prison of Yunnan Province 
No. 416 Si Wa Lu, Wang Da Qiao 
Dongjiao, Panlong District, 
Kunming City, Yunnan province 
650216, People's Republic of China 
* Zhang Shaojie 
P.O. Box 14, Xinxiang City, Henan Province 
China 453002 

Reminders voor komende weken 
• Wil je in filmpje kindermoment? Bel Jannemieke (06- 
   4652 3945) of Annelies (06-2038 7400). 
• Opgave Online Bingo 19 mrt kan via mail:  
   Bingo@hervormdgiessenburg.nl t/m 17 mrt. 
• Aanmelden rondbrengen paasgroetactie 27 mrt?   
   Bel Dinella (06-2247 2324) 
• Opgeven / meer info Chadash 2021 (3-9 juli)?  

Bel, mail, app ds. Holtslag (dominee@holtslag.org , 06-
4878 1213,)  

• Waardevolle opmerkingen en suggesties over vraag: Hoe 
verder na corona? Mail scriba@hervormdiessenburg.nl. 

• Heeft u een gebedspunt voor de gebedskalender? Mail 
annemarieverspuij@live.nl 

• Kleding voor de kledingactie? Afgeven: Lijnbaan 17, 
Laten ophalen: bel 06-34573542 

https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-bijeenkomst-gebroken-hart/
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-bijeenkomst-gebroken-hart/
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-ontmoeting-rouw-in-mijn-hart/
https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/online-ontmoeting-rouw-in-mijn-hart/
mailto:scriba@hervormdiessenburg.nl
mailto:annemarieverspuij@live.nl
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 Ik ben er voor jou – in de lijdenstijd 

  
In week 5 van de 40-dagentijd gaat het over “de naak-
ten kleden”. In de kalender wordt o.a. het volgende aan-
gegeven: "We leven in de vastentijd. Bij vasten horen 
daden van barmhartigheid. Het is niet alleen maar je 
onthouden en inhouden, maar ook je geloof onder-
houden in woord én daad. Vasten is bedoeld om ruimte 
te scheppen voor iets anders". Dat kan ook zijn om iets 
te geven aan anderen. We mogen omkijken naar hen die 
het moeilijk hebben in de zorg voor zichzelf. Soms zijn 
er mensen in onze eigen omgeving die hulp goed kunnen 
gebruiken. We zijn weer benieuwd naar het filmpje van 
de kinderen.   
Kringloopwinkels zorgen voor diverse benodigdheden 
die mensen in de leef- en woonsituatie goed kunnen 
gebruiken. Via de Kringloopwinkel o.a. in Arkel worden 
veel mensen geholpen voor de inrichting van hun woon-
plek. Het Leger des Heils houdt zich sterk bezig met 
opvang van daklozen. 

Kledinginzamelactie 
Van 15 maart t/m 29 maart 
houden we als gemeente een 
kledinginzamelactie. De ingeza-
melde kleding zal naar het Leger 
des Heils worden gebracht, die 
het zullen verdelen onder de be-

hoeftigen. En we willen er gedetineerden mee helpen. 
Van de werkgroep Justitiepastoraat te Dordrecht kre-
gen we de volgende kledingvraag voor de gevangenen: 
Er zijn gedetineerden die binnenkomen in de kleding die 
ze aanhebben en als ze verder geen familie in de buurt 
hebben (of zoals het vaak voorkomt, uit het buitenland 
komen) hebben ze dus niets om aan te trekken. Kan 
geschikte ingezamelde kleding ook gegeven worden 
aan de gedetineerden in de gevangenis? Het gaat met 
name om: t-shirts (lange/korte mouw) trui, broek 
lang/kort, schoenen en jassen. U begrijpt waarom we 
dit vermelden. De kleding kan vanaf 15 maart worden 
ingeleverd op Lijnbaan 17 (diaken E. Donk). Als u belt 
naar 06-34573542 dan kunnen we ook op afspraak 
kleding ophalen.  
Van harte aanbevolen en bij voorbaat dank.  

Ik ben er voor jou - Deel 5 
‘Ik was naakt en u hebt mij kleren gegeven’. 
Stel je voor: Je hebt maar één set kleding. Maar één broek, 
één paar schoenen en één trui. Hier in Nederland hebben 
de meeste kinderen wel iets of veel meer kleding in hun 
kast hangen. Toch zijn er ook hier mensen die maar weinig 
te besteden hebben, zeker als het 
om kleding gaat. Eten en drinken 
zijn dan belangrijker. Bij dit 
weekthema past een luisterlied 
https://www.youtube.com/watch?v=ecEmg-1OYQY  

Gezinsmoment 
In het verhaal van deze week gaat het over een jonge 
vrouw die Tabita, of in het Grieks vertaald Dorkas heet. 
Deze vrouw deed veel goede dingen voor anderen. Ze 
maakte bijvoorbeeld kleding voor arme mensen. Dorkas 
was erg geliefd in de stad waar ze woonde, maar helaas 
werd ze ziek en stierf ze. Lees Handelingen 9 : 36 - 43 
voor het hele verhaal over Dorkas.  

Vragen 
1. Wat vind je mooi aan dit verhaal over 
Dorkas? Waarom? 
2. Wat leer je over God in dit verhaal? 
3. Denk je dat Dorkas veel van God  
    houdt? Waaraan kun je dat merken? 
4. Luister nog eens naar het luisterlied en 

denk tijdens het lied eens na wat en voor 
wie jij iets zou kunnen doen!  

Weekopdracht – Kleding uitzoeken  
Dorkas deed goede dingen voor de mensen. Ze gaf geld en 
kleren aan mensen die het hard nodig hadden. Jij kunt ook 
een soort Dorkas zijn in je eigen omgeving 
Ga deze week samen met mama of papa eens je kleren 
uitzoeken en kijk wat jij weg kunt geven aan andere 
kinderen. Deze kleding kun je inleveren bij Lijnbaan 17.  

Speurtocht 
Hee, speurneus. Heb je de foto van 
afgelopen week gevonden? Deze week 
is er weer ergens anders in Giessen-
burg iets verstopt dat je kan gaan 
zoeken. Kun jij het vinden?  

Zie je hier ook een woord bij staan? 
Schrijf dit woord thuis op. 
 
Veel speurplezier!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ecEmg-1OYQY
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BIJLAGE VOOR DE KINDEREN –Zondag 14 maart 2021  
In het begin van de Bijbel (Genesis 1) staat hoe alles wordt gemaakt in 6 dagen, maar wat wordt er op welke dag 
gemaakt? Gebruik het plaatje beneden om dat uit te vinden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag: Wat wordt op de 6e dag gemaakt?          ………………….. 
 

Dierennamen: De mens werd geschapen naar het beeld van God. De mens, Adam, moest daarom ook al de dieren 
een naam geven. In het gedichtje hieronder staat hoe de dieren er ongeveer uitzien. Weet jij welke dieren het zijn? 
Schrijf de naam op de stippellijntjes. De oplossingen staan op de volgende bladzijde. 
 
1 Kijk, dit dier heeft scherpe tanden, 
waarmee hij je bijten wil. 
Een grote bek, een lange staart. 
Ik noem hem ……………. 
 
2 Kijk, hij kronkelt op de grond rond, 
en dit dier is meters lang! 
Dit dier dat echt geen poten heeft, 
dit dier noem ik een ……………. 
 
3 Kijk, met dunne lange poten, 
loopt dit dier snel in een draf. 
Hij heeft een hele lange hals.  
Dit dier noem ik ……………. 
 
4 Hoor, dit kleine dier heeft 
vleugels.  
Zoemend vliegt hij jou voorbij. 
Verzamelt honing uit de bloem, 
Dit dier noem ik een ……………. 
 
5 Hoor, dit dier kan heel hard 
grommen; 

Grrr… zo gaat hij soms te keer. 
Hij heeft een bruine zachte vacht. 
Dit dier noem ik een ……………. 
 
6 Kijk, dit dier draagt steeds zijn 
huisje,  
en hij loopt op zijn gemak. 
Dit dier heeft nooit een keertje 
haast.  
Dit dier noem ik een ……………. 
 
7 Kijk, dit dier heeft lange manen,  
en een lange wiebel staart. 
Klik, klak*, zo rent hij in galop. 
Dit dier noem ik een ……………. 
 
8 Kijk, dit dier dat kun je melken,  
en zij loeit van: "boe, boe boe." 
Ze eet graag van het groene gras. 
Dit dier noem ik een ……………. 
 
9 Hoor, dit dier kan goed miauwen  
en ook spinnen, wist je dat? 

Hij heeft een fijne zachte vacht. 
Dit dier noem ik een …………….. 
 
10 Kijk, dit dier zwemt in het water. 
Zeg, weet jij wel wie het is? 
En hij heeft vinnen en een staart. 
Dit dier noem ik een …………….. 
 
11 Kijk, dit dier woont in de aarde,  
en zijn huisje heet een hol. 
Hij graaft graag gangen in de grond.  
Dit dier noem ik een …………….. 
 
12 Kijk, dit dier is maar een kleintje. 
Nee, dit dier is niet zo groot. 
Maar duizend poten heeft hij wel. 
Ik noem hem ……………. 
 
13 Kijk, dit dier kan heel ver 
springen, 
Maar haar baby wordt niet moe, 
want hij zit lekker op haar buik. 
Ik noem hem …………….
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Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur. 

 

Oplossingen: Op de 6e dag wordt de mens gemaakt. Ddierennamen: 1: krokodil 2: Slang 3: Giraf 4: Bij 5: Beer 6: Slak 7: paard 8: koe 9: kat 10: vis 

11: mol 12: duizendpoot 13: kangoeroe 

 

 

Puzzel voor de oudere kinderen: Mattheüs 22: 15-21. De belasting aan de keizer 
Onder staat de schriftlezing van deze morgen. Sommige woorden zijn vetgemaakt. Je kunt deze in de vakjes van de 
puzzel zetten. In de puzzel staan al wat letters om je te helpen. Veel succes.  
 

Op een dag overlegden de Farizeeën met elkaar hoe ze Jezus met zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden 
hun leerlingen samen met de Herodianen op Hem af met de vraag: 
“Meester, wij weten dat U eerlijk bent en de weg van God in eerlijkheid leert. U trekt zich van niemand wat aan, 
want U kijkt de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom wat U meent. Is het toegestaan belasting te betalen aan 
de keizer of niet?” 
Maar Jezus begreep hun valsheid en zei: 
 “Waarom proberen jullie Mij te vangen met een woord, jullie huichelaars? Laat mij de belastingmunt eens zien.” Ze 
hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: 
 “Van wie is deze afbeelding en het opschrift?” 
Zij antwoordden: “Van de keizer.” Daarop zei Jezus tegen hen: 
 “Geef dan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.” 

 


