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Voor iedereen
Op zondag 13 november a.s. is er in veel kerken in Nunspeet en Hulshorst een 
themadienst. Op school wordt er de hele week over verteld, gewerkt en 
geoefend met het zingen van de liederen. De scholen en de kerken willen u  
en jullie laten delen in de boodschap van God. Deze keer met het thema

‘Heb jij het lef?’

In de Bijbel komen je veel mensen tegen. Als je ze gaat tellen, ben je nog 
niet zo snel klaar 😉. Heel verschillende mensen. Jonge en oude mensen, 
rijke en arme mensen, mannen en vrouwen. Ook mensen met lef. Ze durven 
iets en doen het gewoon. Gewoon? Nou, zo gewoon is het niet. Vaak is het 
spannend. Maar toch doen ze het. Waarom? Deze week letten we op 7 van 
die mensen met lef. En op zondag zullen we in de kerkdienst kijken naar 
twee bijzondere mensen met lef: de een heet Mordechai en de ander Esther. 

Meedoen
Iedereen is daarom uitgenodigd om mee te doen met deze themaweek en 
themadienst. Thuis kunt u elke dag het leesrooster gebruiken, samen met 
uw kind(eren). Doet en bidt u mee voor een gezegende themaweek? We 
ontmoeten u ook graag in een van de themadiensten. Op de achterzijde 
staan alle diensten vermeld.

Themalied  
onderbouw

Ik volg de Heer

Ik volg de Heer, (Ik volg de Heer)

want Hij is goed. (want Hij is goed)

Hij weet de weg (Hij weet de weg)

en hoe het moet. (en hoe het moet)

Hij houdt van mij. (Hij houdt van mij)

Hij is overal (Hij is overal)

de herder die mij leiden zal.

Soms gaan we door (soms gaan we door)

gevaarlijk land. (gevaarlijk land)

Dan loopt Hij voor, (dan loopt Hij voor)

en in zijn hand (en in zijn hand)

houdt Hij de staf, (houdt Hij de staf)

en neemt ons mee. (en neemt ons mee)

Het is soms zwaar maar toch okee!

Een leeuw die brult (een leeuw die brult)

of een beer die bromt (of een beer die 

bromt)

de Herder kijkt (de Herder kijkt)

wat of er komt. (wat of er komt)

Hij is als een muur (Hij is als een muur)

rondom ons heen.  (rondom ons heen)

Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!

Tekst & Muziek: Jan Visser
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Themalied 
midden- bovenbouw

Heb jij het lef

Heb jij het lef? Heb jij het lef?

Om God te volgen waarheen de weg ook leidt?

Heb jij het lef? Heb jij het lef?

Om God te volgen overal en altijd. 

Denk maar eens aan Esther die haar volk 

heeft gered.

Daniël was moedig en ging door met gebed.

Noach heeft een boot gebouwd 

al werd hij bespot.

Durf jij ook te vertrouwen op de machtige God?

Heb jij het lef? (Heb jij het lef?) 2x

Om God te volgen waarheen de weg ook leidt?

Heb jij het lef? (Heb jij het lef?) 2x

Om God te volgen overal en altijd.

Abram ging op reis zonder te weten waarheen.

David won van Goliath met slinger en steen. 

Petrus stapte uit de boot en liep op het meer.

Durf jij ook te vertrouwen op de machtige 

Heer?

Ik heb het lef (Ik heb het lef) 2x

Om God te volgen waarheen de weg ook leidt.

Ik heb het lef (Ik heb het lef) 2x

Om God te volgen overal en altijd. 2x

Tekst & Muziek: Gert-Jan & Hanneke Scherff
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Maandag 7 november

 Genensis 12 : 1 - 7

Abram luistert naar God
Ben jij wel eens verhuisd? Vast niet omdat je dat zelf had gekozen. Daar kozen 
je ouders voor. Je moest wel mee. Of je wilde of niet. Vond je het moeilijk? 
Had je veel tijd nodig om te wennen? ‘Nee’, zeg je misschien, ‘want ik kreeg 
een mooie, nieuwe kamer voor mezelf!  Of je zegt: ‘Ja, ik moest echt wel even 
slikken, want mijn papa en mama gingen uit elkaar en ik moest wel met 
mama mee naar de nieuwe woning, maar daar miste ik papa ontzettend.’ Je 
hebt wel een beetje lef nodig om dan te verhuizen. In de Bijbel moet Abram 
verhuizen. Naar een ander land. Hij weet niet eens waar hij precies gaat 
wonen. Toch gaat hij op reis. Wat denk je: heeft hij  
daar lef voor nodig of niet? 

  Dank U wel, Here God, voor mensen  
in de Bijbel die lef hebben en luisteren  
naar Uw stem. 

Woensdag 9 november 

 Richteren 6 : 6 - 16

Gideon denkt: Dit kan ik niet!
Heb jij dat ook wel eens? Je denkt: Dit is veel te moeilijk voor mij. Dat gaat me 
nooit lukken. Je voelt je klein en je bent ook een beetje bang. Nou, je bent de 
enige niet hoor. Gideon had dat ook. Hij leeft in een moeilijke tijd. Want er 
zijn veel vijanden die het volk Israël lastig vallen. Maar nu komt er een engel 
naar Gideon toe. Hij zegt: ‘Jij moet het volk Israël gaan bevrijden.’ ‘Ik?’, zegt 
Gideon, ‘dat kan ik helemaal niet!’ ‘Jawel hoor, dat kun jij echt wel’, zegt de 
engel. ‘Want de Here God zal je helpen. En je weet het toch wel: de Here God 
kan je lef geven zodat je niet meer bang bent. Wil je daarop vertrouwen?’ Dat 
is mooi: ik mag best bang zijn dat ik het niet kan. Maar God is er ook nog. 

  Here God, dank U wel: ik hóef niet  
sterk te zijn. Want U bent het en U  
helpt mij. Wat ben ik daar blij mee! 

Dinsdag 8 november

 Exodus 2 : 1 - 10

De moeder en de zus van Mozes bedenken een plan
De moeder en de zus van het jongetje bedenken een plan. Dan kan Mozes 
misschien toch blijven leven. Daar moet je ook lef voor hebben! Want de farao, 
de baas van Egypte, wil niet dat dit jongetje blijft leven. Toch doen ze het: een 
mandje maken. Het kindje leggen ze erin. Het mandje brengen ze naar de rivier. 
En dan: wachten. Wat zou er gaan gebeuren? Komt er iemand die het mandje 
vindt? Is er iemand die het kindje ziet? Zou die voor kindje willen zorgen? Ja, 
gelukkig wel. Maar het is de dochter van de farao! Haar vader wil helemaal niet 
dat dit jongetje blijft leven! Toch stapt Mirjam naar voren en zegt: Ik weet 
iemand die voor het jongetje kan zorgen. Wat een lef heeft ze!

  Maak mij sterk, Here God,  
om dingen te doen waarmee ik anderen kan helpen.

Donderdag 10 november 

 Ruth 2 : 1 - 13

Ruth zorgt dat er eten komt 
Ruth woont wel in Betlehem, maar ze komt er niet  
vandaan. Ze is een vreemde ling. Vreemde mensen kom  
je vandaag in ons land ook wel tegen. Kunnen ze ergens wonen? Hebben 
ze genoeg te eten? Ruth gaat zorgen dat er eten komt voor Naomi en voor 
haarzelf. Ze moet wel. Je kunt niet blijven stilzitten. Maar spannend is het wel. 
Heeft Ruth het lef om ergens op de akker korenaren te gaan rapen? Tussen al 
die andere mannen en vrouwen in? Hoe kijken die naar haar? Misschien voelt 
Ruth zich wel heel alleen. En zou ze het liefst gauw weer naar huis gaan om 
zich daar te verstoppen. Toch gaat ze aan het werk. Gelukkig zorg de Here God 
voor haar. Kijk maar hoe vriendelijk Boaz doet. 

  Dank U, Here God, voor het verhaal van Ruth. Ze moest iets doen wat 
spannend was maar U zorgde dat het goed kwam. 
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Vrijdag 11 november 

 Daniel 6 : 1 - 12
 
Daniel gaat gewoon door met bidden
Vandaag alweer iemand met lef: Daniel. Hij wil de Here God graag dienen. Maar 
hij woont in een ander land. Daar dienen ze andere goden. En er zijn mensen die 
vinden dat iedereen dat moet doen. Daniël ook. Hij moet ermee stoppen zijn 
eigen God te vereren. Die mensen gaan naar de koning en zorgen dat er een wet 
komt: Je mag niet meer bidden tot je eigen god! Als je dat toch doet, ga je de 
gevangenis in. Wist je dat er vandaag ook landen zijn waar zo’n wet is? Hoe 
heten die landen? Maar je moet nog iets weten. Er zijn in al die landen ook 
mensen die toch doorgaan met bidden tot de Here God. Ze kunnen er niet mee 
stoppen. Hoe gevaarlijk dat ook is. Dan heb je wel lef, of niet?

  Here God, ik wil ook blijven bidden tot U. Wilt U speciaal denken aan de 
mensen in de landen waar het verboden is om te bidden.

Zondag 13 november 

 Marcus 14 : 2 - 9 

Een vrouw wil laten zien aan Jezus hoeveel ze van Hem houdt 
Nog één keer kijken we naar iemand in de Bijbel met lef. Een vrouw. We weten 
niet eens hoe ze heet! Jezus was op bezoek bij Simon om daar te eten. En dan 
opeens stapt er zomaar iemand binnen in het huis. Ze klopt niet op de deur 
of ze wel binnen mag komen. Ze denkt alleen maar: Jezus is daar.  
Ik wil naar Hem toe! En ze gaat. Wat een lef heeft ze! 
Met een kruikje met olie die heel lekker ruikt. 
Jezus en zijn leerlingen zijn aan het eten 
en praten met elkaar. De vrouw gaat  
naar Jezus toe en giet de olie over  
het hoofd van Jezus. Het begint  
heerlijk te ruiken in de kamer.  
En iedereen kijkt op: wat  
gebeurt hier? Kan dat zomaar?  
Ze mopperen. Maar Jezus is er blij  
mee. Kijk, daar deed ze het voor! 

  Here God, ik wil heel graag een beetje  
lijken op die vrouw. Dank U wel dat Hij  
van mij houdt en ik van Hem mag houden. 

Zaterdag 12 november
 

 Johannes 3 : 1 - 5
 
Nicodemus durft een vraag te stellen aan Jezus
Vind je het spannend om in de klas een vraag te stellen aan de juf of de meester? 
Misschien is het wel een domme vraag. De juf zegt: Wéét jij dat niet? Nee, denk 
je, ik houd maar gewoon mijn mond. Dat hoeft natuurlijk echt niet. Je kunt 
die vraag beter wel stellen. Want daar leer je iets van. Zo ging het ook met 
Nicodemus. Hij was echt een knappe kop en had veel geleerd. Toch wilde hij 
iets vragen aan Jezus. Maar wat zou Jezus tegen hem zeggen? ‘Nicodemus, moet 
ik die dingen aan jóu nog uitleggen?’ Dan voel je je wel een beetje dom. Dus wat 
doet Nicodemus? Gewoon maar thuis blijven of naar Jezus toe gaan? Hij gáát. 
Daar heb je lef voor nodig. Maar dan kun je wel wat leren van Jezus. 

  Here God, dank U wel dat ik niet alles meteen hoef te weten. Ik mag het 
vragen. Geeft u me lef om dat te doen? 
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Welkom!

Kerkdiensten 

Hervormde kerk
Dorpskerk 9.30 uur Prop. J. De Wind uit Zeewolde
Sionskerk 10.00 uur Ds. D. Rodenburg
Opstandingskerk 10.00 uur Ds. P.M. van der Meulen, Apeldoorn
Kapel Hulshorst 9.30 uur Ds. G. de Kok

Chr. Gereformeerde kerk
Oenenburgkerk 9.30 uur Ds. P.D.J. Buijs
Ichtuskerk (loc. Driestwegkerk) 11.30 uur Ds. J.G. Schenau

Protestantse Gemeente
Driestwegkerk 9.30 uur Ds. F.W. Kuipers

Samenwerkingsgemeente NGK/ GKV
De Brug 10.00 uur Ds. C.T. de Groot

Vrije Evangelische Gemeente
DorpsHerberg 9.45 uur Br. Jan van den Berg

Evangelische gemeente Nunspeet
Piersonstraat 48 10.00 uur Spreker


