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GA JE 
SCHAMEN
Rondom beperking heerst veel schaamte en stigmatisering. 
In een cultuur van uiterlijke zaken en prestatie, sta je als mens 
met een beperking al gauw op achterstand. Maar de weg van God 
draait alles om. God kiest wat in de ogen van de wereld dwaas is  
uit om de wijze te beschamen. 



Dit Koningskind bestaat 50 jaar!
In 2023 vieren wij ons jubileum: Dit Koningskind bestaat 50 jaar! Om ook in de toekomst  
mensen met een beperking te kunnen helpen is uw steun van groot belang.

Dit kan door:
- Te blijven bidden voor het werk van Dit Koningskind.
-  Een financiële bijdrage op rekeningnummer NL49 SNSB 0908 2474 27 t.n.v. Dit Koningskind.
- Onze activiteiten en ondersteuning onder de aandacht te brengen bij uw gemeenteleden.
- Vereniging dit Koningskind op het collecterooster te plaatsen.

Ga je schamen
Rondom beperking heerst een hoop schaamte en 
stigmatisering. In een cultuur van uiterlijke zaken en 
prestatie, sta je als mens met een beperking al gauw 
op achterstand. Er is weinig geduld, voor de juiste 
ondersteuning moet je steeds opnieuw aantonen wat 
je allemaal niet kan – je krijgt maar zo het gevoel dat je 
niet mee telt.

In 1 Korinthiërs 1 staat dat God “wat in de ogen van de 
wereld dwaas is” heeft uitgekozen “om de wijze te be-
schamen”. De boodschap van het kruis draait de rollen 
om: juist wie in de wereld van vandaag met schaamte te 
maken heeft, wie niet mee kan komen – diegene staat 
in Gods nieuwe wereld in het centrum.

Daarmee is deze oproep een dubbele. Heb oog voor wie 
aan de rand staat, ontdek wat diegene te bieden heeft. 
Maar ook: als we het gevoel hebben sterk te zijn, mee te 
tellen en wijs te zijn dan lopen we het risico Gods werk 

over het hoofd te zien. En kunnen we ons gaan schamen, 
schamen voor iedereen waar we aan voorbij leven, dat 
we anderen buiten spel zetten, monddood maken. En 
dan zijn we op de juiste plek: de plek waar we het sterke 
van Gods wijsheid ontdekken. De plek waar God zijn 
nieuwe wereld dichterbij brengt.  
(ds. Koos Tamminga, GKv Meppel)

We helpen u graag om er een feestelijke dag van te  
maken. Er is veel materiaal beschikbaar:
-  Een opzet van de preek “Ga je schamen”, van  

ds. Koos Tamminga met bijpassende liturgie
- Filmopname van de preek 
- Leuk kindermateriaal met een kleurwedstrijd
- Collectesheet
-  Belangrijk: ontdek wat je elkaar te bieden hebt 

binnen de gemeente. Samen maakt het mooier! 
Maak gebruik van de tips op onze website  
www.ditkoningskind.nl/ontdekzondag of scan  
de QR code met uw telefoon.

Ontdekzondag 5 februari 2023 
(De Ontdekzondag wordt jaarlijks gehouden op de eerste zondag in februari. Natuurlijk kan dit op elk ander  
moment gevierd worden.)


