Anna aan het woord
2b. Hoe geloof ik?

Hoe kan jij God dienen?

Voor jezelf

Op de vorige pagina hebben jullie gelezen over Anna. Wat een bijzondere vrouw is dat, hè?!
Ze wijdt haar hele leven aan God. Dit doet ze door te vasten en te bidden. Hoe kun jij God
dienen? En wat is vasten precies? Zijn er vandaag nog steeds mensen die vasten?
Ik ging met Benjamin en zijn oma in gesprek. Lees maar snel mee!
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Wie is jouw grote voorbeeld en waarom?
‘Mijn grootste voorbeeld is mijn beste vriendje!’,
roept Benjamin. ‘Ja, want daar kan ik heel goed
mee spelen. Hij is sociaal, aardig, speelt altijd leuk.
En wat héél leuk is: hij heeft thuis een heel groot
zwembad!’
Als we dezelfde vraag aan Benjamins oma stellen,
zegt ze: ‘Er zijn mensen die mijn voorbeeld zijn,
omdat ze veel wijsheid of kennis hebben of heel
vriendelijk of behulpzaam zijn. Maar mijn grote
voorbeeld is eigenlijk Jezus!’
‘Ja!’, roept Benjamin. ‘Eigenlijk is Jezus ook mijn
voorbeeld, omdat Hij mensen vergeeft. Het
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Op de vorige pagina lazen we over Anna. Anna
dient God door te vasten en te bidden. Heb jij
weleens gevast? Op welke manier en waarom?
‘Ja, mijn vader en moeder hebben weleens gevast’,
reageert Benjamin enthousiast. ‘Papa en mama
vastten, omdat arme mensen ook niet altijd
eten hebben. Ik heb toen een piepklein beetje
met papa en mama mee gevast. Maar niet
helemaal hoor, want ik wilde wel iets
eten.’
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Ook Benjamins oma vast wel eens. Ze zegt: ‘Ik vind
het mooi om een dag apart te zetten om te vasten.
De tijd dat ik normaal eet, kan ik dan opvullen met
bidden of Bijbellezen.’
Benjamin is wel enthousiast geworden over vasten.
Hij zegt: ‘Ik zou nog weleens willen vasten van de
tablet of van eten. Dan kan ik tijd nemen voor God.’

Op welke manier kan jij net als Anna God
dienen in jouw leven?
‘Ik kan God dienen door aardig
te zijn en geen ruzie te
maken’, zegt Benjamin

nadenkend. ‘Ik heb ook een nieuw drumstel en ik
houd van muziek, daar zou ik God ook mee kunnen
dienen.’
Als we dezelfde vraag aan Benjamins oma stellen
zegt ze: ‘Ik kan God dienen door tot zegen te zijn
voor anderen, dankbaar alles van God te ontvangen
en Hem daar de eer voor te geven.’

Hoe kan jij aan oma zien dat ze God dient?
‘Ik kan zien dat oma God dient, omdat ze aardig is en
altijd voor mij klaar staat. Toen ik van de trap
af was gevallen, heeft oma mij geholpen.
Dat vond ik erg fijn!’
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