
 NIEUWSBRIEF 28 MAART 2021 
Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland 
Meer op hervormdgiessenburg.nl  

 

Bij de diensten – Palmzondag 
In de morgendienst is er de afsluiting van het winter-
werk. Ds. M. Dubbelman gaat voor en we zullen naden-
ken over de woorden die Jezus uitroept aan het kruis: 
“Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten”. De 
schriftlezing is Mattheus 27: 37-50. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Anneke van 
Genderen (orgel), Marieke Donk (piano), Ruth van Veld-
huizen (dwarsfluit), Joyce Rietveld (gitaar), Lukas de 
Jong & Marieke Kool (zang). 
In de avonddienst gaat ds. J. Holtslag voor en bereiden 
we ons voor op de viering van het Heilig avondmaal. De 
schriftlezing is Johannes 18:28–32 en Galaten 3:6–14.  
De muzikale begeleiding is in handen van Scott Bax 
(orgel/piano), Willeke Faro (dwarsfluit) en Martin Klop 
& Jennina Zwijnenburg (zang). 

Collecten 
1. Diaconie (SDOK) 
2. Werk in de plaatselijke gemeente 
De opbrengst van de zendingsbussen is voor bijbels 
onderwijs op scholen in Rwanda.  

Agenda 
31-03 Break in de week, 19.15 uur 
01-04   Viering Heilig Avondmaal, 10.30 en 19.00 uur 
02-04 Viering Heilig Avondmaal, 10.30 en 19.00 uur 
    ,,  Kerkdienst Goede Vrijdag, 19.00 uur 

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

heeft afgelopen woensdag een medische ingreep onder-
gaan. Mogelijk mag hij na het weekend naar huis. Maar 
zorgen en spanningen blijven er voor Wilco en Charlotte. 
Laten we hen in de voorbede gedenken. 

• Tea de Ruiter–Kortlever (Johan de Kreijstraat 19, 3381 
DG) zal dinsdag in het Albert Schweitzerziekenhuis een 
medische ingreep ondergaan ter voor bereiding op de 
nierdialyse. We bidden om Gods zegen voor haar. 
 

Dank 
Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor het vele me-
deleven dat Bas en ik hebben ervaren in de tijd dat hij 
ziek was. Dit was intens en heeft ons bemoedigd. Bas 
had me met nadruk gevraagd om iedereen hiervoor te 
bedanken. Ook na zijn overlijden, zoveel bloemen, kaar-
ten, praktische hulp, zoveel warme belangstelling. Stil-
le aanwezigheid langs de route, zoveel troost.... 
Ik voel me verbonden met jullie, dank daarvoor! Warme 
groet, Corrie Harrewijn (Peursumseweg 27). 

Zondagsschool 
Hoi jongens en meiden! Zijn jullie wel eens 
vlakbij de stad Jeruzalem geweest? Net 
buiten de stadmuren? Waarschijnlijk niet, 
want Israël is een land 

waar je niet zomaar naartoe gaat tijd-
ens de zomervakantie. Wel weten we 
zeker dat jullie allemaal weten wat er buiten die stad 
Jeruzalem ooit gebeurd is. We bedoelen de plaats Gol-
gotha. De Heere Jezus is daar gekruisigd. Lang geleden, 
maar het heeft nog steeds betekenis voor ons allemaal. 
Denk maar aan het liedje ‘Als ik mijn ogen sluit’. Je zingt 
dan dat Jezus stierf voor ons! Om de straf die wij ver-
dienen, te dragen. Daardoor mogen we nu ook elke dag 
van de Heere God houden en weten we dat Hij ook van 
ons houdt.  Vandaag gaan jullie allemaal iets moois 
maken bij dit verhaal. Een paasknutsel. Ben je erbij? 
Groep 8, jullie zijn bezig met het voorbereiden van de 
afscheidsdienst. Bijzonder hoor. Het is bijna zover. We 
zijn heel benieuwd naar de liederen en teksten die jullie 
uitgekozen heb-ben. Tot straks allemaal! Groetjes de 
leiding van de zondagsschool. 

Kopij ‘Zaaier’ 
Omdat ‘De Zaaier’ al op donderdag 1 april uitkomt het 
verzoek om de kopij graag maandag 29 maart a.s. vóór 
09.00 uur mailen naar 
zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl  of inleveren 
bij fam. Tromp (Taets v Amerongenstraat 8). 

mailto:zaaierberichten@hervormdgiessenburg.nl
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Liturgie morgendienst 
Psalm 93 : 4  
Stil gebed 
Votum & Groet 
Psalm 24 : 3  
Wetslezing 
Kleurrijk 40 - Als ik mijn ogen sluit 
Filmpje door de kinderen 
Gebed 
Kindermoment 
Schriftlezing - Mattheüs 27 : 38 - 50 
Psalm 22: 1 (N.B.) 
Preek: Mijn God mijn God waarom heeft U mij verlaten? 
Kleurrijk 263 : 1 + 2 + 3 - Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
Dankgebed 
Collectemoment 
Gezang 182 : 1 + 3 
Zegen 

Kleurrijk 40 - Als ik mijn ogen sluit 
1. Als ik mijn ogen sluit 
en denk aan Golgotha, 
dan lijkt het net of ik 
daar op die heuvel sta. 
Ik zie het houten kruis, 
zie wat de mensen doen. 
Dat Jezus sterven moest, 
want dat gebeurde toen. 
 
2. Ik hoor opnieuw zijn stem 
die roept: 'Het is volbracht'. 
En daarna wordt het stil, 
't is donker als de nacht. 
Toen stierf Hij aan het kruis, 
toen was de pijn voorbij. 
O, ik weet meer dan ooit, 
dat Hij dit deed voor mij. 
 
3. Ik doe m'n ogen dicht 
en vouw m'n handen stil. 
Ik bid met heel mijn hart 
wat ik Hem zeggen wil. 
Heer, aan dat houten kruis 
droeg U de straf voor mij. 
Ik had nog nooit een Vriend 
die zoveel hield van mij. 

Kleurrijk 263 - Zie hoe Jezus lijdt voor mij 
1. Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 
aan het kruis de dood nabij. 
Die voor mij het oordeel draagt, 
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij! 
Wie wil worden zoals Hij? 
Zoveel pijn, ongerechtigheid, 
is op Hem die voor mij strijdt. 
 
2. Zie hoe Jezus biddend strijdt 
met de pijn, verlatenheid. 
Zo alleen, verwond, roept Hij: 
Mijn God, waarom verlaat U mij? 
Zie wat Jezus heeft gedaan, 
in zijn lijden heeft doorstaan. 
Zoveel liefde verwondert mij, 
niemand heeft zo lief als Hij. 
 
3. Als de Heer zijn leven geeft, 
vlucht de dag, de aarde beeft. 
Zelfs de dood verliest haar macht 
als Jezus roept: 'Het is volbracht!' 
Waarlijk, Hij is Zoon van God 
die voor ons gekruisigd wordt. 
Door zijn wonden genezen wij, 
in zijn dood maakt Hij ons vrij. 

Afscheid 
Na ruim 10 jaar actief te zijn geweest als beheerder van 
eerst de oude en daarna de nieuwe Rank, heeft Wilma 
Jeninga te kennen gegeven dat ze hiermee gaat stop-
pen. We vinden dit jammer, maar respecteren uiteraard 
haar besluit. Afgelopen november had ze al te kennen 
gegeven dat eind maart 2021 haar laatste werkdagen 
zouden zijn in de Rank als beheerder. 
Graag hadden we afscheid van haar willen nemen in een 
grotere setting tijdens de wekelijkse bijeenkomst op 
maandagochtend met de vele 
vrijwilligers. Gezien de huidige 
omstandigheden willen we dit in 
het najaar een keer plannen met 
zo veel mogelijk vrijwilligers. Wil-
ma, dank voor je inzet al die jaren! De Kerkrentmeesters 
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Liturgie avonddienst 
Psalm 143 : 1 + 2 (N.B.) 
Votum en groet 
Psalm 40 : 4 
Eerste deel avondmaalsformulier 
Psalm 22 : 12 
Gebed 
Schriftlezing: Johannes 18 : 28 – 32  

          Galaten 3 : 6 - 14  
Gezang 189 
Preek 
Gezang 426 : 1 + 5 
Dankgebed en voorbede 
Collectemoment 
Kleurrijk 172 – Aan uw tafel 
Zegen 

Bij de avonddienst - Gedicht 
‘Hij droeg onze smarten’. 
T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten,  
Noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht,  
Noch die versmadelijk u spogen in ’t gesicht,  
Noch die u knevelden, en stieten u vol puisten, 
 
T’en zijn de krijgslui niet die met hun felle vuisten  
De rietstok hebben of de hamer opgelicht,  
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht,  
Of over uwe rok saam dobbelden en tuisten – 
 
Ik ben ‘t, o Heer, ik ben ‘t  
die u dit heb gedaan,  
Ik ben de zware boom  
die u had overlaân,  
Ik ben de taaie streng  
waarmee Gij ging gebonden, 
 
De nagel en de speer,  
de gesel die u sloeg,  
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel droeg,  
Want dit is al geschied, helaas! om mijne zonden. 

Jacobus Revius 
 
 
 
 

Kleurrijk  172 – Aan uw tafel 
1. U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;  
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn. 
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:  
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.  
 
2. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;  
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.  
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:  
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.  
 
3. De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,  
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan. 
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend, 
 die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.  
 
4. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan. 
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.  
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:  
door de kracht van uw genade ben ik vrij! 

Avondmaalsbeker 
“Deze avondmaalsbeker werd ge-
vonden in Noord-Irak in een kerk 
die door IS geplunderd en platge-
brand was. De priester van de 
kerk gaf de beker mee aan een 
Open Doors medewerker en drukte hem op het hart: 
“LAAT DEZE BEKER ALSJEBLIEFT OVERAL ZIEN EN VER-
TEL ONS VERHAAL, ZODAT KERKEN IN HET WESTEN 
ZICH VEREENZELVIGEN MET HET LICHAAM VAN CHRIS-
TUS IN HET MIDDEN-OOSTEN.” De bekende schilder 
Henk Helmantel heeft in een stilleven brood en avond-
maalsbeker samengebracht. Het wereldwijde Lichaam 
van Christus is met elkaar verbonden.” 

Mentorcatechese 
De mentorcatechese heeft dit 
jaar gespaard voor de vluchte-
lingenkinderen van kamp Mo-
ria op Lesbos. Dit heeft het 
schitterende bedrag opgele-
verd van € 430,30. Geweldig! De dinsdaggroep heeft 
uiteindelijk met 10 euro verschil gewonnen van de 
maandaggroep. Maar hopelijk zijn de kinderen van kamp 
Moria de  winnaars. Aansluitend bij het thema van de 
laatste avond: In Jezus zijn wij allen overwinnaars. 
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Rondreis door de Bijbel – Het boek Jesaja 
In de regel organiseren we elk win-
terseizoen een Bijbelcursus. De 
laatste jaren zijn we onder leiding 
van Metta Wierenga daarin zodanig 
meegenomen, dat we het “reis door 
de Bijbel” zijn gaan noemen. Men zegt wel eens: “Op 
elke regel is een uitzondering” en dat was in het afge-
lopen winterseizoen het geval. De Bijbelcursus kon he-
laas niet doorgaan. Maar Metta is niet voor één gat te 
vangen en is zich gaan bekwamen in het geven van cur-
sussen in een online variant waaraan door ons op af-
stand deelgenomen kan worden. Het voornemen is om 
de Bijbelcursus gedurende april, steeds op een maan-
dagavond, in vijf afleveringen te publiceren. Zoals zo 
vaak zijn er zon- en schaduwkanten. Jammer is dat we 
elkaar niet kunnen ontmoeten, dat het niet tot een be-
spreking kan komen. De zonzijde is dat het een heel dui-
delijke en leerzame cursus is geworden en dat we de 
cursus op een voor ons gelegen moment kunnen volgen. 
Het is een gedurfde uitspraak, maar gesteld kan worden 
dat de cursus niet alleen verrijkend zal zijn voor onze 
Bijbelkennis, maar ook voor ons inzicht en met name 
voor ons (geloofs)leven. We nodigen u en jou van harte 
uit om mee op reis te gaan! 
We gaan ons verdiepen in het Bijbelboek Jesaja. Hoewel 
lang geleden geschreven toch bijzonder actueel. De 
kern: te midden van puinhopen en wanhoop komt Jesaja 
met een boodschap van hoop. God is zijn volk niet 
vergeten, ook al voelt het vaak wel zo. Jesaja roept op 
om op deze God te blijven vertrouwen en hulp van Hem 
te blijven verwachten. In de komende weken zullen we 
wat meer schrijven over de inhoud en bedoeling van het 
Bijbelboek, en van de cursus. Noteer maar vast: Reis 
door de Bijbel over Jesaja. Vijf afleveringen vanaf 
maandagavond 12 april. Publicatie op de kerkelijke 
website en op het WijzijnHG kanaal op Youtube. 

Gebruik kerk en de Rank 
Afgelopen week kwamen het moderamen en de Covid-
commissie bijeen en is opnieuw gekeken naar de moge-
lijkheden en beperkingen voor het gebruik van de kerk 
en De Rank. Het advies van de PKN blijft onder de huidi-
ge omstandigheden overeenkomstig de maatregelen 
van deze lockdownperiode. Als de omstandigheden niet 
veranderen gelden de volgende regelingen:  

Betreffende de Rank 
De Rank kan worden gebruikt 
voor gewenste kinder- en 
jeugdbijeenkomsten met in 
achtneming van de voorschrif-
ten en in overleg met de be-
heerder. En eventueel voor bijzondere of dringende om-
standigheden. Vanaf april is er de mogelijkheid voor het 
gebruik van de crèche voor de kinderen waarvan de 
ouders fysiek zijn uitgenodigd voor de kerkdienst. 
Uiteraard is er voor ieder de vrijheid om wel of niet fy-
siek deel te nemen. De leiding zal zelf kenbaar maken 
als iets wordt opgepakt.  
Voor de Avondmaalsvieringen op donderdag en vrijdag  
kan, indien nodig en afhankelijk van de aanmeldingen, 
gebruik worden gemaakt van zaal 1 van de Rank met 
een beeldverbinding naar de kerk. 

Betreffende de kerkdiensten 
De avondmaalsvieringen vin-
den donderdag en vrijdag 
plaats in de kerk met maxi-
maal 30 personen. Bij de vie-
ringen blijft ieder op de aange-
wezen zitplaats. Het brood en de wijn worden op aange-
ven van de predikant gebruikt.  
Vanaf april gaat de Covidcommissie weer belangstel-
lenden uitnodigen voor deelname aan de kerkdiensten 
tot een maximum van 30 personen, inclusief kinderen 
en exclusief medewerkers. ’s Morgens geldt de uitnodi-
ging ook voor de Rank. Bij bijzondere diensten (zoals 
dopen, afscheid Zondagsschool) worden alleen direct 
betrokkenen uitgenodigd. Bij het gebruik willen we de 
voorschriften en basisregels (afstand, hygiëne, gebruik 
mondkapje tijdens loopbewegingen e.d.) zorgvuldig in 
acht nemen.  
N.B. Aanstaande dinsdag krijgen de leden die zich heb-
ben aangemeld bericht over de indeling voor de vierin-
gen van het Heilig Avondmaal.  
Reacties over al of niet fysieke deelname blijven ver-
schillend en worden gerespecteerd. We zien er naar uit 
dat de vieringen en diensten rondom Heilig Avondmaal, 
Goede Vrijdag en Pasen kunnen plaatsvinden en hopen 
dat dit thuis of in de kerk in verbondenheid met Christus 
en elkaar kan worden gedaan. We willen het werk van 
Christus gedenken en Hem loven en prijzen. Hij leeft! 
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Hoe verder na Corona? 
Wat is belangrijk voor het gemeentezijn?  Vanuit de ker-
kenraadsvergadering van 4 maart werd aangegeven dat 
we willen nadenken over het kerkzijn in de komende 
jaren. Ook voor het nieuwe beleidspan 2022-2026 gaan 
we ons bezinnen op ons gemeentezijn voor de toe-
komst. Wat is onze visie ten aanzien van het kerkzijn 
en de eredienst? Op wie zijn wij gericht? Een vraag die 
we nader willen gaan bespreken en uitwerken na alle 
ervaringen in de afgelopen periode. Er was een oproep 
om vanuit de gemeente (jong en oud) aan te geven wat 
er leeft en wat belangrijk wordt geacht. Daarop kwamen 
al diverse reacties. Hartelijk dank. De suggesties waren 
soms heel verschillend en uiteenlopend. Het is goed dat 
we horen en aangeven wat in de gemeente leeft. 
Waardevolle opmerkingen of suggesties zijn van harte 
welkom via scriba@hervormd-giessenburg.nl. 

Break in de week – Credo 
Hoe zingen ons kan om-
ringen! –  Sinds afgelopen 
woensdag klinken de to-
nen van de muziek en de 
woorden (beter gezegd: de 
boodschap) van de liede-
ren ons tegemoet. Psalm 

62 resoneert nog in onze oren “Zoek rust mijn ziel, bij 
God alleen”. En ook: “Wees niet bang voor de onzeker-
heid van morgen. Hij is jouw/uw Schuilplaats”. Eén van 
de mooie kanten van de uitzending via YouTube: nog 
steeds te (her) bekijken… 
Komende woensdag zal jongerenvereniging Credo de 
weekbreak verzorgen. We zijn nu al benieuwd naar hun, 
ongetwijfeld frisse, aanpak :-). Overigens, Credo... het 
is min of meer een roepnaam geworden waarover we 
verder niet zo nadenken. Maar wel een roepnaam met 
een diepe betekenis. Credo is de eerste persoon enkel-
voud van het Latijnse werkwoord credere 'geloven, ver-
trouwen'. Het betekent dus 'ik geloof'. Credo is daarmee 
een belijdenis… 
Onze tip en uitnodiging: stem woensdag 31 maart om 
19.15 uur af op YouTube/wijzijnhg. 

 
 
 

 

 Ik ben er voor jou – in de lijdenstijd 

  
Vanaf vandaag gaan we de laatste week in van de lij-
denstijd. Het ging in de veertigdagen tijd over “Ik ben er 
voor jou”. Aan de hand van de 40-dagenkalender zijn we 
bepaald bij de zeven werken van barmhartigheid. Op 
verschillende wijzen is hier aandacht voor geweest. Met 
diverse mooie activiteiten en bemoedigingen. De laat-
ste Break in de week van woensdag 24 maart over “Om-
ringen-met-zingen” raakte velen en bindt ons samen. 
Met de filmpjes van de kinderen tijdens het kindermo-
ment is al die weken op eenvoudige en mooie wijze uit-
gewerkt wat “Ik ben er voor jou” kan betekenen. De laat-
ste week heeft als thema “De doden begraven”. Dat is 
zeker van toepassing op de “stille week”. Waarom is dit 
ook een werk van barmhartigheid? Waar heeft het mee 
te maken? We zijn benieuwd wat er in het filmpje naar 
voren komt.  
Het overkoepelend thema in deze 40-dagentijd was “Ik 
ben er voor jou”. We zouden voor deze laatste week ook 
kunnen zeggen, denkend aan het sterven van Jezus, “Ik 
gaf me voor jou!”. Met daarbij de vraag: “Geef ik mij aan 
Hem?” Daarin mag meekomen dat we er zijn voor de 
ander met: “ ik ben er voor jou”. Zo mag ons leven verder 
gaan, persoonlijk en als gemeente. 

Kledinginzamelactie 
Tot 29 maart loopt de inzamelings-
actie voor het Leger des Heils en ge-
vangenen van de PI te Dordrecht nog 
door. De kleding kan worden ingele-
verd op Lijnbaan 17 (diaken E. Donk). 
Als u belt naar 06-34573542 dan kan 
de kleding ook op afspraak worden opgehaald.  

Ik ben er voor jou - Deel 6 
‘De doden begraven' 
Stel je voor: Iemand die je kent is ziek of heeft een 
ongeluk gehad en overlijdt. Misschien heb je dit al wel-
eens meegemaakt van dichtbij. Het kan zijn dat degene 
al oud was, maar soms gebeurt het ook dat jonge 
mensen of kinderen overlijden. Ook in de tijd van Jezus 
werden er mensen begraven. Soms zijn deze mensen 
oud, maar soms ook nog jong. 
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Weekopdracht – Nadenken over het Paasfeest 
Het Paasfeest komt steeds dichterbij. Met Goede 

Vrijdag gaat het ook over de 
dood. Dan sterft Jezus aan het 
kruis. De week voor Pasen 
wordt de stille week genoemd. 
Lukt het jou om deze week 

iedere dag even een moment stil te zijn om na te denken 
over hoe Jezus gestorven is en de dood heeft 
overwonnen? Luister een mooi lied of lees een stukje 
uit de bijbel of een dagboek en praat hierover met de 
Here God. Als je het lastig vindt om dit alleen te doen: 
zoek een maatje. Papa, mama, broer of zus of 
misschien een vriendje of vriendinnetje. Maak er een 
mooie stille week van. 

Gezinsmoment 
Er loopt een stoet mensen door de straten. Ze zijn 
allemaal verdrietig. Jezus loopt daar ook en wat er dan 
gebeurt is heel bijzonder. Lees Lucas 7:11-17. 
Bij dit weekthema passen twee filmpjes:  
Voor jonge kinderen: 
https://www.youtube.com/watch?v=0oj_L2LDcts 
Voor de oudere kinderen: 
https://www.youtube.com/watch?v=H24ANULKZoc 
Verder nog een link die je doorstuurt naar een 
bijbeldoeboekje bij de Stille week voor gezinnen! 
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/stiltechallenge 

Vragen 
1. Wat gebeurt er als de stoet Jezus tegenkomt? 
2. Denk je dat de moeder het kan geloven dat Jezus 
    haar zoon weer levend kan maken?  
3. Heb jij weleens veel verdriet gehad?  
    Wat was er gebeurd? 
4 Ken jij mensen die op dit 
    moment veel verdriet hebben? 
5. Wat zou jij voor deze mensen kunnen doen om hen 
    een beetje troost te bieden? 
 
 

Speurtocht 
Nog één keer mag je in Giessenburg op 
zoek gaan naar de laatste foto en het 
laatste woord wat hierbij hoort.  
Weet je de foto’s nog? De gevangenen, de 
fruitmand met  pleisters, het flesje water 
met de Bijbel, het welkomstbord, de was-
lijn met kle-

ding en het bord met eten? Als 
het goed is, is nu je zin com-
pleet! Onthoud hem goed en 
schrijf hem op! 
Veel speurplezier! 

Voor de kinderen – bouwen met lego 

 
Ha jongens en meiden, 
Hebben jullie de bouwwerken van lego gezien in het 
filmpje? Mooi hé, we zagen het avondmaal, Golgotha en 
het graf waar Jezus in lag, maar ook het lege graf. Hou 
jij ook van bouwen met lego of duplo? Dan hebben we 
voor jou een leuke opdracht! Maak deze week iets 
moois van lego of duplo rondom Pasen. Stuur een foto 
van jou samen je bouwwerk door naar Jannemiek 
(0646523945) of Annelies (0620387400). ’s Och-
tends na de dienst op 1e paasdag komen alle foto’s 
voorbij via de livestream. Dus kunnen we z’n allen genie-
ten van al het moois dat is gemaakt! Ook krijgen de 
foto’s een plekje op de website. Bouwen jullie mee? 

Reminders voor komende weken 
• 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? t/m 29 maart afgeven: 
Lijnbaan 17, Laten ophalen: bel 06-34573542 

https://www.youtube.com/watch?v=H24ANULKZoc
mailto:scriba@hervormdiessenburg.nl
mailto:annemarieverspuij@live.nl
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Antwoord: 

BIJLAGE VOOR DE KINDEREN – Zondag 28 maart 2021 
Vragen over de laatste uren van het leven van Jezus Probeer de vragen te beantwoorden en schrijf het antwoord aan 
de rechterkant. Je mag een Bijbel gebruiken. Als je de eerste letters van de goede antwoorden achter elkaar leest, 
krijg je een mooie zin. De letter ‘ij’ wordt gezien als 1 letter. 
  
1. Wie verraadt Jezus met een kus?  
2. Waar denkt het Joodse volk aan als ze Pesach vieren? De uittocht uit... 
3. Waarmee slaat Petrus het rechteroor van de soldaat Malchus? 
4. Vroeger sprak je iemand aan met 'gij'. Wat zeggen we nu voor woord? 
5. Waarmee hangen soldaten Jezus aan het kruis? 
6. Welk dier wordt er geslacht en gegeten op Pesach (Joods paasfeest)? 
7. Wie zitten er in het graf als Jezus is opgestaan? (Johannes 20 vers 12) 
8. Wat zegt Jezus aan het kruis? ...... lama sabachtani (zie Mattheus 27: 46) 
9. Wat geeft licht in het donker en hebben de soldaten bij zich als ze Jezus 
gevangennemen (zie Johannes 18:3) ? 
10. Welke discipel kan niet geloven dat Jezus is opgestaan en wil eerst Zijn littekens 
zien en voelen? (zie Johannes 20: 24-28) 
11. Wat riepen de mensen bij de intocht in Jeruzalem? (Johannes 12 vers 13) 
12. Wat drink je bij het avondmaal in de kerk? Vul de 2de letter in van het woord. 
13. Wat is de tweede naam van Judas? (Lucas 6 vers 16) 
14. Wat steekt de soldaat in de zij van Jezus, wanneer hij gestorven is aan het kruis? 
15. Welke soort bomen staan er in het hof van Getsemane? 
16. Waarmee zwaaien de mensen bij de intocht in Jeruzalem? 
17. Hoe heet de heuvel waarop het kruis van Jezus staat? 
18. Jezus verschijnt na zijn opstanding aan twee vrienden, naar welke plaats lopen 
ze? (Lucas 24 vers 13) 
19. Hoe heet de heilige rustdag van de Joden? 
20. Hoe heette het verplaatsbare heiligdom (tent) van het volk Israël toen ze door de 
woestijn trokken? 
21. Hoe heet de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen, het laatste…….. 
22. Wat gebeurde er met de aarde toen Jezus stierf aan het kruis? Er kwam een.... 
(Mattheüs 27 vers 54) 
23. Als Jezus sterft wordt het op het middaguur zo donker als de …….. 
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Voor de jongere kinderen – Zoek de 10 verschillen 
In de hof van Gethsemané wordt Jezus gevangengenomen. Judas Iskariot verraadt Hem met een kus.

 


