
Waar ben je ? 

Een  kerkenwerker
en  een  drugsdealer
raken met elkaar  in
gesprek  in  een  kof-
fiebar.

“Hoe  komt  het
toch”,  vraagt  de
kerkenwerker,  “dat
jij  zo  gemakkelijk
klanten  werft,  die
ook  nog  veel  geld
moeten  uitgeven.
Terwijl  wij  zo  veel  te  bieden  hebben,  helemaal  gratis,  en  toch  zo  weinig
afnemers vinden?”

“Wel,” antwoordt de drugsdealer, “als de mensen over de middag een burger
of een frietje aan een kraam eten, dan ben ik daar ook, en jij niet. En als ze op
een bank in het park zitten te zitten omdat ze niets anders te doen hebben,
dan ben ik daar ook, en jij niet.”

Heel wat kerken bieden een scala van diensten en activiteiten aan voor niet-
kerkelijken. Waar ze niet zo happig op zijn, is Jezus' voorbeeld volgen om hen
te ontmoeten waar ze zijn!

Lees je verder?

Wil je er over praten?
Je vindt een luisterend oor en een kop koffie, elke zondagmorgen.
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Elke zondagmorgen:
Een fijne eredienst met een kop koffie en een babbel toe,
van 10.00 tot 11.30 uur

Kinderen van 3 tot 12 jaar:
Welkom in de Kinderkerk op zondagmorgen om 10.00 uur
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Waarmee  zal  ik  de  mensen  van  deze
generatie  vergelijken?  Ze  lijken  op
kinderen die op het marktplein zitten en
elkaar toeroepen:
“Toen we voor jullie op de fluit speelden,
wilden jullie niet dansen,
toen  we  een  klaaglied  zongen,  wilden
jullie niet rouwen.”
Want toen Johannes kwam, en niet at en
dronk, zei men: “Hij is door een demon
bezeten.” Nu is de Mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en nu zegt
men: “Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van
tollenaars en zondaars.” En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het
gelijk gesteld.’ 
…..
In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u
deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze
aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is
mij  toevertrouwd door  mijn Vader,  en niemand dan de Vader  weet  wie  de
Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de
Zoon het wil openbaren.
Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik
jullie  rust  geven.  Neem  mijn  juk  op  je  en  leer  van  mij,  want  ik  ben
zachtmoedig  en  nederig  van hart.  Dan zullen  jullie  werkelijk  rust  vinden,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’         Matteüs 11 – 16 tot 19 en 25 - 30
Denk je mee?
Soms denken we wel  eens:  “Ik kan niet  precies uitleggen wat ik  wil/zoek,
maar als ik het zie zal ik het wel herkennen.”
Jezus was niet de messias zoals het volk het zich had voorgesteld, en maar
weinigen herkenden Hem. Hier horen we Jezus: “Wat moet ik eigenlijk doen
om mensen te doen begrijpen wat ze zien?”
Jezus wordt bekritiseerd omwille van het gezelschap dat Hij zoekt. De kerk

Volgende week lezen wij 
Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er
kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een
boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef.Hij sprak hen uitvoerig toe en
vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens
het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het
opaten.  Een ander  deel  viel  op rotsachtige grond,  waar maar weinig aarde
was,  en  het  schoot  meteen  op  omdat  het  niet  diep  in  de  grond  kon
doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel
had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die
opschoten verstikten ze het zaaigoed.  Maar er viel  ook wat zaad in goede
grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig,
deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!’ 

…..

Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van
het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en
rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad
dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het
meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen,

oppervlakkig  als  ze  zijn.  Worden  ze
vanwege  het  woord  beproefd  of
vervolgd, dan houden ze geen ogenblik
stand. Het zaad dat tussen de distels
is  gezaaid,  dat  zijn  zij  die  het  woord
horen,  maar  bij  wie  de  zorg  om  het
dagelijkse bestaan en de verleiding van
de rijkdom het woord verstikken, zodat
het zonder vrucht blijft. Het zaad dat
in goede grond is gezaaid, dat zijn zij
die  het woord horen en begrijpen.  Zij
dragen  dan  ook  rijkelijk  vrucht,  deels
honderdvoudig,  deels  zestigvoudig,
deels dertigvoudig.’ 

       Matteüs 113: 1 tot 9 en 18 tot 23
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Van Gogh, De zaaier, 1888

Jezus? 
Wie is Hij? Wat doet Hij? Wat wil Hij?



van onze dagen kent hetzelfde dilemma: Wat ze ook zegt of doet, er is altijd
wel iemand of een groep die er  zich aan stoort.  Daklozen of vluchtelingen
helpen is één ding, maar politici zijn beledigd als christenen kritiek hebben op
een beleid dat mensen dakloos of arm laat.
Jezus is radicaal:  wat Hij zegt choqueert.  Hij  zoekt contact met kinderen,
overtreders, mensen op de rand van de maatschappij. Iedereen is welkom om
te  luisteren,  maar  de  boodschap  dringt  makkelijker  door  bij  mensen  die
verlangen naar iets nieuws,  dan bij  hen die  bevestiging van het bestaande
zoeken.  Een  koning  die  onder  de  armen kwam stond niet  op  hun agenda,
ondanks alle aanwijzingen in de Schriften.
Wat  kunnen  die  dingen  betekenen  die  aan  eenvoudigen  of  kleinsten
geopenbaard zijn?  We kunnen van hen leren en moeten daar werk van maken.
Denk maar aan de ontelbare keren dat een kind of een eenvoudig mens, een
andersvalide  met  een  onhandige  vraag  dwars  door  alle  schijn  of  geklets
heenbreekt of onbekommerd een gênante waarheid stelt.
Waar zullen we Jezus dan zoeken?
Waar zal deze rusteloze generatie rust vinden?

Kijk op het stadsplan en markeer

de plaatsen waar  je  regelmatig

wel  eens  komt.  Zijn  er  ook

plaatsen waar  je  nooit  komt of

zou  willen  komen?  Waarom  is

dat? 

Waar zou Jezus wel willen gaan denk je?

Denk ook aan de plaatsen die je 'on line' bezoekt.

Welke zou Jezus bezoeken?
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Kleurplaat

         Om ter meest woordjes maken met
         de letters van :

werkelijk rust vinden

Activiteit 2
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Activiteit 1

Kunnen jullie met  een bamboestok,

touwen, doek en 2 emmers een juk

maken?

PROBEER  EENS!

➢ Neem één krantenpagina per persoon.  

Je moet naar de andere kant van de kamer door
enkel op de krant te stappen. Je mag de vloer
niet raken en de krant niet scheuren.

Lukt het niet?

Probeer eens met twee samen te werken.

Nu  een  oplossing  gevonden  om  samen  de
overkant te bereiken?

Help de 

man om 

zijn last bij

Jezus te 

brengen.

Activiteit 3

Jezus zegt: “Neem mijn juk op
je, en leer van mij ... .. dan
zullen jullie werkelijk rust

vinden

Op de

volgende

bladzijde

vind je een

zomerse

zoekplaat.

Vind jij waar

Wally is?


