
 

 

 

Nr 17 -  23-8-2020 

 

Hallo allemaal, 

Deze zondag is de vierde en laatste van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. 

Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Matteüs 22:34-40 

centraal. Jezus laat hier zien waar het ten diepste om gaat bij de regels van God: God liefhebben met 

alles wat je in je hebt en je naaste als jezelf. 

 

 

 

 

  

 

GEBED 

 

Goede God, 

We zijn hier bij elkaar gekomen. We horen 

vandaag belangrijke woorden van Jezus. U wilt 

dat wij van andere mensen houden. Maar U 

wilt ook dat we van onszelf houden, net zo 

veel als we van anderen houden. 

En het allerbelangrijkste is dat we van U 

houden. Help ons om goed te luisteren naar 

deze regels over liefde 

Amen. 

Wie is de grootste superheld? https://www.youtube.com/watch?v=OUByt_2sSzQ 

Sta eens even op 

https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE&list=RDJmRqwQaQSgE&start_radio=1  

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet https://www.youtube.com/watch?v=k9kWc_gdkSk 

Dit is mijn gebod https://www.youtube.com/watch?v=fZth0Zik7Gc 
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https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE&list=RDJmRqwQaQSgE&start_radio=1
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Jezus zegt dat dit heel belangrijk is: De 
Heer is je God. Je moet van Hem houden 
met je hele hart, met je hele ziel, en met je 
hele verstand. Je hart, je ziel en je 
verstand horen bij elkaar. Hoe dat werkt 
ontdek je in het volgende proefje. 

Wat heb je nodig? 
- een glas 
- water 
- olijfolie 
- stroop 
- afwasmiddel 
- een lepel 

 
Aan de slag: 

- Doe wat water in het glas. Het 
water staat symbool voor je hart. 

- Voeg een scheut olijfolie toe aan 
het water. Wacht tot de olie op het 
water drijft. De olie staat symbool 
voor je ziel. 

- Voeg aan het water en de olie een 
beetje stroop toe. De stroop staat 
voor je verstand. In het glas zie je 
drie lagen: je hart, je ziel, en je 
verstand. 

- Doe nu een scheut afwasmiddel in 
het glas: dit is de liefde. Roer de 
inhoud met een lepel door. 

- Wat gebeurt er? Je hart, je ziel en 
je verstand horen bij elkaar: houd 
van God met alles wat je bent 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week: Let op je woorden! 

 


