Stichting
Het Levende Woord

Kinderbijbelclub Uden
Nieuws vanuit de kinderbijbelclub
in Uden
Hoe leg je aan de kinderen hier in Brabant het begrip
‘zonde’ uit? Dat valt nog niet mee… Je hoort het hier vaak
genoeg zeggen, maar dan met een andere betekenis. Als
je een kopje kapot laat vallen, zeggen ze hier “Och, wà
zund!” En dan bedoelen ze: “Dat is nou jammer!” Maar
wij willen graag de Bijbelse inhoud van het woord ‘zonde’
doorgeven…
We vragen op onze kinderbijbelclub eerst naar voorbeelden van zonden. Wie kan er wat noemen? Achttien
kinderen denken heel hard na. Er komen wat aarzelende
vingers: stelen, jokken, schelden, slaan, knijpen. Inderdaad, hele duidelijke zonden… Tijdens de clubmiddag
gaan we kijken wat de Bijbel hierover zegt. De kinderen
leren een bijbeltekst uit hun hoofd: “Uw zonden maken
een scheiding tussen u en tussen uw God.” (Jesaja 59 : 2).
We maken het concreet door met blokken een echte muur
te bouwen. Op elk blok staat een stukje van deze tekst.
Tegelijk oefenen we de tekst in.

Er is ademloze aandacht. Dat maken we ook wel eens
anders mee. Ik kijk de kring rond. Wat een diversiteit!
Twee Chinese jongetjes, 3 kinderen uit India, een moslimvader met zijn dochter, twee Turkse kinderen waarvan één
vandaag voor de 65e (!!!) keer op onze kinderbijbelclub
is, een meisje met een hoofddoek om, vandaag voor het
eerst op de club samen met haar broertje, 5 autochtone
kinderen uit gebroken gezinnen… Maar allemaal krijgen ze
dezelfde boodschap mee: Het bloed van de Heere Jezus
reinigt ons van alle zonden!
Na afloop van de clubmiddag komt het meisje met haar
hoofddoekje om naar mij toe. Ze komt heel dichtbij staan
en fluistert: “Ik heb ook zonde gedaan. Ik heb mijn broertje uitgescholden.” We zoeken een stil plekje en bidden
samen om vergeving. Blij huppelt ze de zaal uit. En ik? Ik
heb maar één gebed: Laat hen van die grote kudde een
heel klein schaapje mogen zijn!

Gelukkig mogen we de kinderen ook vertellen waar ze met
hun zonden naar toe mogen gaan. Naar de Heere Jezus!
Wat geweldig om dit met de kinderen te mogen delen!
We maken het duidelijk door een deur te laten zien in de
muur. Er is toch één mogelijkheid om bij God te komen.
Gelukkig! Maar… die deur in de muur heeft wel de vorm
van een kruis… Het kostte Jezus Zijn leven… Opnieuw laten
we de kinderen een Bijbeltekst horen: “Jezus zei: Ik ben de
Deur, als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij gered
worden.” (Johannes 10:9)
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Het verhaal van Sarina. Fikkie stoken.
Vrienden, hoe verdrietig kan het gaan in een jong leven.
Je was nog maar een kleuter en dan werd je verkracht
door je eigen opa. Wat een verwoesting! Met geen pen
te beschrijven. Maar je werd ouder en je moeder werd
ernstig ziek. Toen je 11 jaar was, is je eigen moeder van 35
jaar aan borstkanker gestorven. Je hield zoveel van haar.
En dan ben je plotseling alleen. Je vader laat je ook in de
steek en je bent alleen in deze grote boze wereld. Op 13
jarige leeftijd werd je nog een keer verkracht. Je voelde
je vies en onveilig en raakte aan de drugs. Het verlies van
je moeder, zelfs toen je al 29 jaar was is nog steeds niet
verwerkt. Je hield ook zoveel van haar. En God en de Bijbel
was je vreemd. Je bent er niet mee opgevoed en niet
gedoopt. Van het leven in Amsterdam weet je veel, tot
het occulte toe, maar van God en Zijn woord wist je bijna
niets.
Toen nam je nieuwe vriend je mee naar de kerkdienst
in Uden. En woensdag kwam je naar de Bijbelstudie. Je
vertelde mij van je moeder en je onverwerkte verdriet.
De Bijbelstudie ging die avond over Joh 19 vs. 26 Jezus
nu, ziende Zijn moeder, en den discipel, dien Hij liefhad,
daarbij staande, zei tot Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
27 Daarna zei Hij tot den discipel: Zie, uw moeder. En
van die ure aan nam haar de discipel in zijn huis. We hebben toen nagedacht over Jezus, Die stervende was en aan
het kruis hing en zelfs dan nog voor relaties zorgde. Hij
liet Zijn moeder niet alleen achter maar gaf haar Johannes
om voor haar te zorgen. Wat een troost voor jou met je
verdriet om je moeder. Die avond hoorde je van de Heere,
Die ook voor jou wil zorgen en nieuwe relaties geeft. Zo
ben je onze christenvriendin geworden.
De volgende Bijbelstudie kwam je met kaarten met teksten en plaatjes die jij gebruikte om er steun uit te krijgen.
Het waren occulte tarot kaarten “witte magie”. Je vroeg
mij of je die mocht gebruiken. Nee we wilden ze niet eens
binnen hebben.

De Bijbelstudie ging die avond over Joh 20 vs.1 “En op
den eersten dag van de week ging Maria Magdaléna
vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag
den steen van het graf weggenomen.” We hebben toen
nagedacht, dat er bij Maria Magdalena zeven duivelen
uitgeworpen werden. Haar is veel vergeven en zij heeft de
Heere Jezus zo lief dat zij het eerste bij het graf was. De
reactie van jou was dat je de tarotkaarten wilde verbranden. Na de Bijbelstudie hebben we je er bij geholpen. De
kaarten wilden eerst niet branden maar iemand kwam
met een gasbrandertje en ze werden opgestookt. Fikkie
gestookt. Die avond had je met ons en met je vriend een
aantal keren het lied “Welzalig de man die niet wandelt
in de raad van de goddeloze” uit Psalm1 gezongen. Je
kon en wilde na het verbranden van de kaarten de occulte machten niet meer raadplegen. Van ons kreeg je een
Bijbel, woorden van God voor jou. God wil tot je spreken
door de Bijbel. Ik vroeg haar de Bijbel open te slaan. Toen
je de Bijbel zomaar open deed was het bij Psalm1 en je
gaf hem aan mij. We lazen 1 Welgelukzalig is de man, die
niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op
den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; 2 Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. Wat was je blij dat je van
de Heere zelf antwoord kreeg vanuit de Bijbel. Je wil niet
meer gaan in de raad van de boze en de goddelozen maar
gaan overdenken wat de Heere van je wil. Sarina is in een
christelijke familie gebracht door de Heere en drinkt de
woorden van de God in als water. Nu ziet ze dat Jezus ook
haar roept, ook haar zonden wil vergeven en haar vertroost meer dan dat een moeder troosten kan.
Vrienden, misschien heb je niet zo’n moeilijk leven gehad?
Maar zonder De Heere Jezus kan
en mag je niet verder. Hij roept ook u en jou.
Ps. Met toestemming van Sarina

Evangelist P.Pols
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KERSTFEEST
En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren,
en zult Zijn naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn, en de
Zoon des Allerhoogste genaamd worden; en God, de
Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.
Lukas 1 vs. 31 en32
De engel Gabriël werd van God gezonden naar een stad in
Galiléa, waar de maagd Maria woonde. De engel
Gabriël komt met een geweldige boodschap voor Maria.
Niet alleen voor haar en het Joodse volk is dat belangrijk,
maar voor de gehele wereld. Ook nu in 2013 heeft het alle
aandacht nodig, “Maria, gij zult bevrucht worden en een
Zoon baren, en Zijn naam heten JEZUS”. Het is vast en
zeker, de eeuwige Zoon van God is mens geworden. Voor
en tegenstanders kennen Zijn naam, namelijk Jezus. Die
naam is uit de hemel gegeven, “Jezus”.
“Deze zal groot zijn”; Zo groot! Dat Hij de Zoon van de
Allerhoogste genoemd wordt. Groot in Zijn komst voor de
mensen. Groot in Zijn liefde, groot in Zijn vernedering en
groot in Zijn verhoging. Jezus is onuitsprekelijk groot.
De engel zegt “God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn
vader David geven”. De rijke belofte aan Juda en David is
in Hem vervuld, want Jezus is Koning, ja een groot Koning
in de hemel en op de aarde. Hij is een eeuwige Koning,
waar alle knieën voor zullen buigen en alle tongen zullen
belijden, dat Jezus Christus de Heere is. Ook u en ik.
Terwijl Hij uit de hemel neerkwam, werd Hij toch geboren
in een beestenstal. 2Korinthe vs:9 zegt; “Want gij weet
de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om
uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij
door Zijn armoede rijk zou worden”. Wat geweldig dat
wij die almachtige Koning, die neerdaalde uit de hemel,
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een evangelie om onze Heere Jezus Christus te kennen
zoals de Bijbel Hem geopenbaard heeft. God’s Zoon die
mens werd Immanuel, betekent God met ons. Wat een
rijke zegen van genade als u Hem aanroept als uw
Zaligmaker, Redder en verlosser, en bidt “kom in mijn hart
Heer Jezus”. Maar er is grote tegenstand tegen onze
Heere Jezus Christus. In de wereld, in religiën en in ons
hart. Men zegt wel zonder Hem te kunnen leven en te
kunnen sterven. Gemakkelijk wordt Zijn reddende liefde
verworpen en veracht. God weet dat, daarom laat Hij het
evangelie van Jezus Christus prediken.
Timotheus kreeg de opdracht van Paulus; “Predik het
woord; houd aan tijdig en ontijdig”. Paulus zei ook in 1
Timotheus 3 vs.16; “En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het
vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de
engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de
wereld, is opgenomen in heerlijkheid”.
Ook nu nog wordt het evangelie van Jezus Christus
gepredikt. Tot aan het uiterste van de aarde. Ook in Brabant. Gods Woord zal niet ledig weerkeren.
Vrienden, laat het voor u helder zijn, de eeuwige Zoon van
God heeft de menselijke natuur aangenomen en is God
gebleven. Bij Hem is redding en verlossing voor tijd en
eeuwigheid.
Hartelijke groet en zegen van God toegewenst in het
bijzonder voor allen die op welke manier ook maar
medewerken voor het evangelisatiewerk in Brabant.
Wij wensen u allen een gezegend Kersfeest.
Evangelist P. Pols
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Reflectie
Op dit moment van schrijven (november 2013) zijn we
na de zomervakantie 5 keer bij de kinderen en tieners in
Den Bosch geweest. Zojuist heb ik de verslagen van die
clubmiddagen nog doorgelezen en ik wil graag een paar
punten met u delen.
Wat in de eerste plaats opvalt is dat er rust is tijdens de
clubmiddagen. Ik heb niet gelezen of gehoord van onderlinge ruzies, moeilijkheden met orde of dergelijke zaken.
Daar zijn we als team oprecht dankbaar voor!
Verder is het zo dat het regelmatig voorkomt dat bij het
terugvragen van een verhaal, heel goed wordt terugverteld waar de vertelling de vorige keer over ging. Ook las ik
in een verslag dat tijdens de quiz (aan het einde van een
clubmiddag) soms bijna letterlijk het verhaal kan worden
terugverteld. Gode dank daarvoor! Die quiz trouwens, is
een vast onderdeel geworden van de clubmiddagen. Na
het verhaal is het tijd voor pauze en de verwerking. En
als afsluiting van de middag zingen we vaak nog iets met
elkaar, maar ook dus de quiz. Dat blijkt een heel mooi
middel om ook aan het einde van de middag nog terug te
komen op het verhaal. Hoe kan zo’n quiz gedaan worden?
Voorin hing een groot papier van een
voetbalveld en een bal in het midden.
Als een groep een vraag goed had,
mochten ze met een dobbelsteen
gooien en zoveel stappen richting
hun tegenpartij gaan met de bal.
Voor de zomervakantie hebben een aantal teamleden een
verdiepingscursus gevolgd bij Ikeg. Deze cursus ging o.a. in
op het vertellen van een verhaal. De teamleden hebben er
erg veel van geleerd en brengen inmiddels ‘de theorie’ in
praktijk. Puntsgewijs een paar dingen over het verhaal:
- Ieder verhaal heeft een uitleg en een toepassing
nodig.
- Er zitten altijd meer ‘waarheden’ in een verhaal. Kies er
één uit en probeer die de kinderen duidelijk te maken.
- Laat deze centrale waarheid de leidraad zijn voor je
verhaal en maak die ook zichtbaar voor de kinderen.
- Geef altijd aan, dat je open staat voor een eventueel
gesprek.
- Laten we meer tijd gaan steken in de Bijbelse
boodschap en minder tijd in een knutselwerkje.

Als afsluitend punt wil ik meegeven dat we de volgende
keer op de clubmiddag gaan flyeren. De kinderen van de
KBC samen met de teamleden. In de buurt van de Wederkomstkerk. De reden is dat we de keren na de zomervakantie merken dat het aantal kinderen en tieners afneemt
(gemiddeld 9 kinderen + tieners per clubmiddag). Soms
doordat er een baantje is op zaterdag, soms door verhuizing, soms door ons onbekende redenen. Dat is trouwens
wel een verschil met de keren vóór de zomervakantie,
toen er regelmatig 17 – 20 kinderen de club bezochten.
Gebedspunten:
•
Nog meer zegen op het werk, vernieuwing van 		
kinderlevens
•
Verdieping van bestaande contacten
•
Aanleggen van nieuwe contacten
Dankpunten:
•
Rust en aandacht tijdens de clubmiddagen
•
God gaat door met Zijn Woord, ook bij KBC
Den Bosch
•
God gebruikt middelen om ons als team toe te
rusten

In de 2e helft van dit jaar is de bank gestopt met het vermelden van plaatsnamen op de bankafschriften. Hierdoor
is het voor ons niet altijd duidelijk waar de gift vandaan
komt (m.n. de instanties en kerkelijke gemeenten). Wilt u
in de omschrijving uw plaatsnaam vermelden? Bij voorbaat hartelijk dank!

