
07

07
LEZEN: Matteüs 14:1–21; Exodus 3:13; Matteüs 14:22–33; Jesaja 29:13; 
Matteüs 15:1–20; Matteüs 15:21–18.

KERNTEKST: ‘In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand 
nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken.’ 
Jesaja 42:6

HEER VAN JODEN
EN HEIDENEN
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MAAK
DEZE LES VOOR 

SABBAT 
14 MEI

BIJBELLES | 8 – 14 MEI

In Matteüs 15:24 zegt Jezus uitdrukkelijk: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen 
van het volk van Israël.’ Er bestaat geen twijfel over dat het werk van Jezus, zijn tijd hier 
op aarde, voornamelijk gericht was op het volk van Israël.

Maar zoals de hele Bijbel laat zien, was Israël niet het enige volk waar God om gaf. De 
reden dat God Israël had uitverkoren was opdat hij alle volken op aarde kon zegenen. ‘Dit 
zegt God, de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft 
uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en 
levensgeest aan allen die daar verkeren: “In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met 
de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis.”’1

Het was door Israël, of eigenlijk door de messias die uit Israël zou voortkomen, dat God 
zich naar de hele wereld zou uitstrekken. Deze week zullen we iets meer zien van Gods 
zendingswerk voor  ieder die verlossing nodig heeft.

1 Jesaja 42:5–7
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HET VOEDEN VAN
DE HONGERIGEN

ZONDAG 8 MEI | BIJBELLES  

Een van Jezus’ bekendste daden is het voeden van vijf duizend man, ‘vrouwen en kinderen 
niet meegeteld’.2 Maar, zoals met alles in het Nieuwe Testament, heeft dit verhaal een 
context die ons helpt om de diepere betekenis van wat Jezus doet te begrijpen. 

Lees Matteüs 14:1–21. Wat gebeurde er net voor het wonder van het eten? Welke 
rol heeft deze gebeurtenis misschien gespeeld in wat er volgde? 

Verplaats uzelf eens in de positie van de discipelen van die tijd. Johannes de Doper, duidelijk 
een man van God, was net onthoofd. De discipelen wisten dat, want zij waren degenen 
die het Jezus hadden verteld. Hoewel de tekst er niets over zegt, moet dit ontzettend 
ontmoedigend voor hen zijn geweest. Hun geloof werd ongetwijfeld beproefd. Echter, 
na zo’n teleurstelling moet de daaropvolgende handeling van Jezus hun geloof weer 
flink gesterkt hebben.

Er zit echter een diepere betekenis achter dit verhaal, ongeacht hoezeer het geloof van 
de discipelen erdoor was versterkt. Door de Joodse mensen te voeden herinnerde Jezus 
iedereen aan het manna dat God aan de Israëlieten in de woestijn had gegeven. ‘Er 
ontstond een traditie binnen het jodendom die zei dat de messias met Pasen zou komen 
en dat zijn komst gepaard zou gaan met manna dat weer uit de hemel zou vallen. … Dus 
toen Jezus vlak voor Pasen vijfduizend mensen voedde, was het niet verwonderlijk dat 
de menigte begon te speculeren over de vraag of hij de messias was en of hij op het punt 
stond om een nog groter wonder te verrichten: iedereen altijd in eten te voorzien door 
het manna terug te brengen.’3

Dit was precies het type messias waarnaar de mensen verlangden: een messias die voorzag 
in hun uitwendige behoeften. Op dat moment was de menigte bereid om Jezus tot hun 
koning te maken. Maar Jezus was niet gekomen om koning te worden. Door te weigeren 
zou hij hen bijzonder teleurstellen. Zij hadden hun verwachtingen en velen keerden zich 
van Jezus af toen hij daar niet aan voldeed. Hij was gekomen om zoveel meer te doen dan 
hun kortzichtige en wereldse verwachtingen inhielden.

Op welke manieren zouden zaken die u van God verwacht te kortzichtig kunnen zijn?

2 Matteüs 14:21
3 Jon Paulien, John: The Abundant Life Bible
 Amplifier (Boise: Pacific Press Publishing 
 Association, 1995) blz. 139, 140

Jesaja 42:6
Waar neemt de Heer mij voor

in dienst?
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Na het voedselwonder beval Jezus zijn discipelen in hun boot te stappen.4 Hij wilde hen 
weg van de chaos en de drukte. Een goede leraar beschermt zijn studenten voor wat ze nog 
niet aankunnen. ‘Jezus riep zijn discipelen,’ schrijft Ellen G. White, ‘gaf hun bevel de boot 
te nemen en dadelijk naar Kafarnaüm terug te keren, terwijl hij het volk zou wegzenden. 
… Zij protesteerden tegen deze regeling, maar nu sprak Jezus met een gezag dat hij nooit 
eerder tegenover hen had aangenomen. Zij wisten dat verdere tegenspraak van hun kant 
nutteloos zou zijn en zwijgend wendden zij zich naar het meer.’5

Lees Matteüs 14:23–33. Wat onthullen deze verzen over wie Jezus is en wat de 
aard van verlossing is?

Een onthullend moment is wanneer de doodsbange discipelen zich afvragen wie er over 
het water naar hen toeloopt. Jezus zegt tegen hen: ‘Ik ben het, wees niet bang!’6 De zin 
die hier is vertaald met ‘Ik ben het’ is in het Grieks ‘ego eimi’ en dat betekent ‘Ik ben’. Dit 
is de naam van God zelf.7 

In de Bijbel zien we telkens weer dat de Heer de leiding over de hele natuur heeft. Psalm 
104 laat bijvoorbeeld duidelijk zien dat God zowel de schepper als de onderhouder is. 
Door zijn macht blijft de wereld bestaan en functioneren de natuurwetten. In deze tekst 
is er geen sprake van de deïstische god, die de wereld schept en haar vervolgens met 
rust laat. Jood of heiden, we danken allemaal ons voortbestaan aan de onderhoudende 
macht van dezelfde Heer die de zee kalmeerde.8

Petrus’ roep: ‘Heer, red me!’ zou ook de onze moeten zijn, want als de Here Jezus ons niet 
redt, wie dan wel? De machteloosheid van Petrus in die situatie weerspiegelt onze eigen 
situatie in deze zondige wereld. 

Sta eens stil bij hoe machteloos u eigenlijk bent, in de zin dat u overgeleverd bent 
aan krachten die zo veel sterker dan u zijn en waar u geen controle over heeft. 
Helpt dit besef u om meer op Jezus te rekenen?

4 Matteüs 14:22
5 Ellen G. White, Jezus–De wens der eeuwen, 
 blz. 307
6 Matteüs 14:27
7 Zie ook Exodus 3:14
8 Zie ook Hebreeën 1:3

HEER VAN DE
HELE SCHEPPING

Matteüs 14:1–21
Wat gebeurde er voor het wonder
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‘De Heer zegt: “Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen 
dient, terwijl hun hart ver bij mij vandaan is; omdat hun ontzag voor mij louter 
plicht is, slechts aangeleerd en door mensen opgelegd.”’9 Hoewel de Heer dit 
tegen het oude volk Israël zei, welke boodschap ligt in deze woorden voor de kerk 
van vandaag? Voor welke twee zaken waarschuwt de Heer hen? Hoe kunnen 
wij ervoor zorgen niet hetzelfde te doen?

Vele eeuwen nadat Jesaja deze woorden had opgeschreven, citeert Jezus ze tijdens een 
confrontatie met religieuze leiders. 

Lees Matteüs 15:1–20. Welke specifieke kwestie komt hier aan bod en hoe be-
handelt Jezus die?

Enige tijd na zijn terugkomst in Kafarnaüm raakt Jezus in discussie met de Joodse leraren 
over wat een persoon onrein maakt. De leraren hadden allerlei voorschriften aan de wet 
toegevoegd over uitwendige lichamelijke onreinheid. Je moest bijvoorbeeld je handen 
op een bepaalde manier wassen. Maar de discipelen van Jezus hielden zich niet aan dit 
voorschrift en de schriftgeleerden en farizeeën wezen Jezus hierop.

Jezus veroordeelt krachtig wat een gemakkelijke valkuil voor velen is: schijnheiligheid. 
Wie heeft zich niet een keer schuldig gemaakt aan het veroordelen (verbaal of in je hart) 
van een ander, terwijl je hetzelfde of erger hebt gedaan? Als we er niet voor oppassen, 
hebben we allemaal de neiging om de fouten van anderen te zien terwijl we blind zijn 
voor onze eigen gebreken. Daarom komt schijnheiligheid van nature bij ons allemaal voor. 

We haten allemaal de schijnheiligheid van anderen. Het is ook altijd zo makkelijk 
om de schijnheiligheid van anderen te zien. Hoe voorkom je dat je bedrevenheid 
om de schijnheiligheid wan anderen te herkennen niet slechts een uiting van 
die van jezelf is?

9 Jesaja 29:13

HET HART VAN
DE HUICHELAAR

DINSDAG 10 MEI | BIJBELLES  

Matteüs 14:23–33
Wie was Jezus en waaruit

bleek dat?
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Na het voeden, genezen en onderwijzen van zijn eigen Joodse volk, neemt Jezus een 
indrukwekkend besluit. Hij verlaat het gebied van de Joden en betreedt de regio van de 
buitenstaanders, de heidenen.

Lees Matteüs 15:21–28. Hoe moeten we dit verhaal begrijpen?

In vele opzichten is dit geen makkelijk verhaal om te lezen. We moeten het doen zonder 
de toonhoogte en gezichtsuitdrukkingen. Op het eerste gezicht lijkt Jezus deze vrouw 
te negeren. Op het moment dat hij wel tegen haar spreekt, lijken zijn woorden erg hard: 
‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’

Wat als jij deze aanpak zou uitproberen? Iemand vraagt of ze een frietje van je mogen en 
jij antwoordt: ‘Het is niet goed om mijn frieten aan de honden te voeren.’ Niet echt een 
benadering waarmee je vrienden maakt!
Er zijn echter een paar dingen die we in overweging kunnen nemen.

Ten eerste klopt het dat in die tijd de Joden over de heidenen spraken als honden. Dan krijg 
je een beeld voor ogen van veel honden die door de straat rennen. Maar Jezus gebruikt 
hier een liefdevoller Grieks woord, ‘kleine hond’ (of ‘puppy’), dat meer doet denken aan 
tamme honden die thuis worden gehouden en eten van de tafel krijgen.

Ten tweede noemt deze Kanaänitische vrouw Jezus de ‘Zoon van David’.10 Dit laat zien 
dat zij wist van Jezus’ Joodse achtergrond. Zoals een goede leraar gaat Jezus een dialoog 
met haar aan en stelt haar misschien ook wel op de proef. Craig Keener schrijft: ‘Misschien 
eist hij van haar dat ze zijn ware missie en identiteit begrijpt, opdat ze hem niet behandelt 
als een van de vele reizende magiërs aan wie de heidenen om exorcisme vroegen. Toch 
maant hij haar aan om Israëls voorrang in het goddelijke plan te erkennen. Een erkenning 
die voor haar ook inhoudt dat ze haar afhankelijke status toegeeft. Men zou het kunnen 
vergelijken met Elisa die van Naäman eist dat hij in de Jordaan baadt, ondanks Naämans 
voorkeur voor de Aramese rivieren, de Abana en de Parpar.’11

Ten slotte is het waarschijnlijk dat deze vrouw een Griekse uit een hogere klasse was. 
Een klasse die ‘regelmatig brood had ingenomen van de arme Joden die in de buurt van 
Tyrus woonden. … Jezus draait nu de machtsverhoudingen om, want het “brood” dat 
hij aanbiedt behoort eerst aan Israël toe …; deze “Griekse” moet smeken om hulp van 
een rondtrekkende Jood.’12

Dit is geen makkelijke passage, maar we moeten Jezus vertrouwen. Door het gesprek met 
deze vrouw aan te gaan, erkent hij haar, net zoals hij de vrouw bij de bron erkende. Ze 
vertrekt met een genezen dochter en een vurig geloof in de Zoon van David.

10 Matteüs 15:22–26
11 2 Koningen 5:9–18
12 Craig Keener, The Gospel of Matthew: A Socio–
 Rhetorical Commentary, blz. 417

KRUIMELS
VAN DE TAFEL

Exodus 3:13,14
Wie zegt God dat hij is?
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HEER VAN DE HEIDENEN

DONDERDAG 12 MEI | BIJBELLES  

Lees Matteüs 15:29–39 en vergelijk het met Matteüs 14:13–21. Wat zijn de over-
eenkomsten en verschillen tussen de twee verhalen?

Veel mensen beseffen niet dat er twee verhalen in de evangeliën staan waarin menigten 
te eten wordt gegeven: de eerste voor de Joden, de tweede voor de heidenen. In beide 
gevallen heeft Jezus ‘medelijden’ met de mensen.

Het is geweldig je een voorstelling te maken van de duizenden heidenen die waren gekomen 
om door deze jonge rabbi onderwezen, geliefd en gevoed te worden. Wij kijken vandaag 
terug en begrijpen de wereldwijde bedoeling van het evangelie. De meeste mensen die 
dit nu lezen zijn geen Joden. Dan zie je makkelijk over het hoofd dat zo’n gebeurtenis 
voor de mensen van toen ongelofelijk en onverwacht moet zijn geweest, zowel voor de 
Joden als de heidenen. Zonder twijfel trok Jezus allen uit hun comfortzones. 

Maar dit was altijd al Gods plan, om alle mensen op aarde naar zich toe te trekken. Een 
opzienbarend vers in de Hebreeuwse Bijbel getuigt van deze waarheid: ‘Zijn jullie voor 
mij soms meer dan de Nubiërs, Israël? … Ik heb jullie uit Egypte weggeleid, maar ook de 
Filistijnen uit Kreta en de Arameeërs uit Kir.’13

Wat zegt God hier? Dat hij geïnteresseerd is in alle volken, niet alleen in Israël? Dat hij 
ook geïnteresseerd is in bijvoorbeeld de Filistijnen? Een zorgvuldige lezing van het Oude 
Testament openbaart deze waarheid keer op keer. Maar op het moment dat de kerk 
van het Nieuwe Testament gesticht werd, moesten vele van de eerste gelovigen deze 
fundamentele bijbelse waarheid nog leren. 

Lees Romeinen 4:1–12. Op welke manier komt het evangelie en de wereldwijde 
opzet van het evangelie in deze verzen tot uitdrukking? 

13 Amos 9:7

Matteüs 15:1–28
Wat werd hier besproken?
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BIJBELLES | VRIJDAG 13 MEI

VERDERE 
STUDIE
Een christen sprak studenten op een se-
culiere universiteitscampus toe over het 
bestaan van God. Na het noemen van 
alle gebruikelijke argumenten gooide 
hij het over een andere boeg en zei: 
‘Weet je, toen ik ongeveer zo oud was 
als de meesten van jullie, geloofde ik 
niet in God. Telkens als er iets kwam dat 
mij ervan kon overtuigen dat God wel 
bestond, verdrong dat altijd.
Waarom? Omdat iets mij vertelde dat als 
God inderdaad bestond, ik diep in de 
problemen zat—gezien mijn levensstijl.’ 
De sfeer veranderde onmiddellijk. De 
gewetens van tientallen begonnen syn-
chroon te malen. Het was bijna alsof de 
temperatuur in de kamer was gestegen 
door de frictie die zich afspeelde achter 
de plotseling ongemakkelijk uitziende 
gezichten. Hij had duidelijk een zenuw 
geraakt. Deze studenten waren geen 
christenen. Ze maakten zich waarschijnlijk 
niet heel druk over de tien geboden. Toch 
voelden zij dat niet alles in hun leven in 
moreel opzicht goed zat en dat ze voor 
veel dingen verantwoording zouden 
moeten afleggen, als er een God was. 
Als christenen zijn we al in hoge mate 
afgestemd op Gods morele normen. 
Dankzij de belofte van het evangelie 
hoeven we ons echter niet onbehaaglijk 
te voelen wanneer we geconfronteerd 
worden met de realiteit van een more-
le God. Of we nou Jood of heiden zijn, 
wanneer we geconfronteerd worden met 
onze eigen zondigheid kunnen we onze 
toevlucht nemen tot de rechtvaardigheid 
van Christus die ons wordt gegeven ‘door 
te geloven, en niet door de wet na te 
leven’.14 Wanneer we ons terdege bewust 

14 Romeinen 3:28

GESPREKSVRAGEN

  Lees Matteüs 16:1–12. Wat denkt u 
dat Jezus bedoelt wanneer hij zegt: 
‘Wees terdege op je hoede voor 
de zuurdesem van de farizeeën en 
de sadduceeën.’16 Eerst dachten 
de discipelen dat Jezus letterlijk 
zuurdesem (of gist) bedoelde. 
Tijdens Pasen waren Joden erop 
bedacht dat zij geen zuurdesem 
gebruikten. Dus de discipelen 
dachten dat Jezus hun instructies gaf 
om geen brood met gist te kopen. 
Maar Jezus had iets belangrijkers in 
gedachten. Wat was dat? 

 Christus’ liefde voor alle mensen zou 
de voornaamste boodschap van 
het christendom moeten zijn. Wij 
worstelen immers ook met de zonde. 
Niemand van ons heeft enige hoop 
buiten Jezus Christus om. Jammer 
genoeg is onze boodschap er soms 
eentje van veroordeling, arrogantie 
en superioriteit. Hoe kunnen wij, in 
navolging van Jezus, als gemeente 
beter onze barmhartigheid voor alle 
mensen laten zien?

16 Matteüs 16:6

07

worden van onze zonden, kunnen we een 
beroep doen op de belofte dat ‘wie in 
Christus Jezus zijn, niet meer veroordeeld 
worden. De wet van de Geest die in Chris-
tus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd 
van de wet van de zonde en de dood.’15 

15 Romeinen 8:1

Jesaja 29:13
Waarom verrichtte de Heer

wonderen?



07

SABBAT 14 MEI | VERDIEPING 
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Matteüs 15:21–28
De Heer van allen

IJSBREKERVRAAG
Wat vindt u het lekkerste soort brood?

IK VERKEN
In dit deel van het evangelie van Matteüs hebben we met brood te maken. Dit gedeelte 
begint in Matteüs 14:13 met de eerste vermenigvuldiging van het brood en eindigt met 
‘de hulde’ aan God door de mensenmenigte, nadat ze de genezingen hadden gezien die 
Jezus vlak bij het meer van Galilea had verricht. Daarna gaat het verder met het verhaal van 
de tweede broodvermenigvuldiging. Dat gedeelte eindigt in Matteüs 16:12, wanneer de 
leerlingen eindelijk begrijpen wat Jezus hen wilde zeggen over het verkeerde onderwijs 
van de Farizeeërs. Deze opbouw lijkt erop te wijzen dat het verhaal van de genezing van het 
dochtertje van de Kanaänitische vrouw ook moet uitlopen op een huldebetoon aan God 
en dat deze gebeurtenissen ervoor zorgen dat de leerlingen Jezus beter gaan begrijpen.

IK BESTUDEER
 Lees Matteüs 15:21–28 aandachtig en vergelijk dit met de weergave van Marcus 7:24–30. 
Wat zijn de overeenkomsten tussen de beide parallelle versies? Wat zijn de verschillen? 
Wat leren we uit de manier waarop Matteüs op sommige dingen de nadruk legt?
 Hoe wijst Jezus in dit verhaal op de beperkingen van zijn missie? Zou de lezer van het 
Matteüs–evangelie destijds verbaasd zijn deze woorden van Jezus over zijn missie te 
horen? Of had men dat al eerder gelezen?
 Welke rol speelt het brood in het gesprek tussen Jezus en de Kanaänitische  vrouw? 
Wie noemt dit thema het eerst? Wie pakt het vervolgens op, en met welk resultaat?
 Probeer nu uw blikveld te vergroten door het eerste gedeelte van het stuk dat over 
het brood gaat nog eens te herlezen.1 Hoe eindigt dit stuk? Welke rol spelen de gene-
zingswonderen van Jezus? Herlees nu het tweede gedeelte van dit stuk.2 Hoe eindigt 
dit? Welk doel diende het feit dat Jezus’ leerlingen getuige waren van deze ervaringen? 
Welk rol speelt het brood in deze leerervaring? Wat was de rol van deze twee verme-
nigvuldigingen van brood. En hoe helpen deze twee wonderen het verhaal over de 
Kanaänitische vrouw beter te begrijpen?

IK PAS TOE 
 Kende Jezus’ missie inderdaad beperkingen? En hoe is dat met uw taak? Welke be-
perkingen zouden er kunnen zijn? Waarom? Hoe beleeft u die? Is dat een rem of een 
stimulans voor uw geloof en uw inzet? Waarom?
 Wie geeft u uw brood? Wat doet u met de brokstukken die overblijven? Laat u die liggen 
voor wie ze eventueel wil oprapen of hebt u een project waarin u ze gebruikt? Zijn er 
mensen die deze brokstukken nodig hebben? Hoe gaat u te werk om ze uit te delen? 
 Welke missie heeft uw plaatselijke kerkgemeente om brood te geven aan mensen die 
dat normaliter niet krijgen? Zijn er momenteel in uw omgeving groepen die in nood 
verkeren? Hoe kunt u die laten delen in 
het hemelse brood?

1 Matteüs 14:13 tot 15:31
2 Matteüs 15:32 tot 16:12

Matteüs 15:29–39 en
Matteüs 14:13–21

Wat komt overeen & wat is anders?
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VERDIEPING | SABBAT 14 MEI

IK BID …
Heer, verbreek de sloten die me nog afsluiten voor de 
noden van anderen—vooral de godsdienstige sloten! 
Amen.
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EEN BIJZONDERE PERSOON 

Openingsvraag
Wat was het effect van 10% aardiger zijn en 10% minder aan jezelf denken afgelopen 
week? Vertel aan elkaar.
Lees samen Jesaja 42:1-9

IJsbrekervraag
Wanneer ben je sterk en wanneer ben je zwak? Deel met de groep.

Inspiratie 
‘Ik zal je helpen en beschermen. Ik zal zorgen dat jij de mensen vrede brengt.’1

Behandel de tekst
 Zondag: vers 1. Welke elf dingen worden gezegd over de dienstknecht, zie ook 
vers 2 en 3? Is er een logisch verband tussen deze elf dingen? Zo ja, leg uit. Wat 
betekent deze combinatie van kenmerken? Leg uit. Op wie zou deze beschrijving 
van de dienstknecht kunnen slaan? Vergelijk Matteüs 3:17. Zie je een verband? 
Bespreek met de groep.
 Maandag: vers 2. Hoe noem je een persoonlijkheid met deze drie kenmerken? 
Zie je een verband met wat Jezus over zichzelf heeft gezegd in Matteüs 11:29? 
Lees ook Zacharia 9:9. Bespreek met de groep wat je ontdekt hebt.
 Dinsdag: vers 3. In oudere vertalingen staat, het ‘geknakte riet’ en de ‘kwijnende 
vlam’. De Bijbel in Gewone Taal maakt daar iets eigentijds van. Lees het en geef 
je mening over de bruikbaarheid hiervan. 
 Woensdag: vers 4,6. Deze persoon is een doorzetter, iemand die niet snel opgeeft. 
Het recht gaat hem boven alles. Wat heeft dit te maken met de beschrijving van 
de persoon in vers 1-3? Is de persoon in vers 1-4 geschikt om te kunnen doen 
wat in vers 6 en 7 staat. Motiveer je antwoord.

Toepassing 
 Donderdag. Hoe bescheiden ben jij? Wat vind je van bescheidenheid? Is het 
altijd positief, of zijn er ook negatieve kanten aan? Bespreek met de groep.
 Vrijdag. Psychologisch gezien roept zwak gedrag (behalve bij baby’s) agressief 
en overheersend gedrag op bij anderen. Wat roepen zwakke mensen op bij jou? 
Wanneer is iemand zwak en kwetsbaar? Kan het zijn dat jij iemand zwak vindt, 
maar dat die persoon dat niet is? Bespreek met elkaar.
 Sabbat. Ben jij een doorzetter of haak je snel af. Voor welke dingen zou jij je 
100% willen inzetten en voor welke dingen niet? 

Opdracht
Ga deze week doorzetten om een probleem op te lossen. Geef niet op totdat het 
probleem is opgelost.

1 Jesaja 42:5-9, Bijbel in Gewone Taal

SABBAT 14 MEI | JONGERENLES
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