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Samen geloven
in de kerk van nu

InleidingInleiding
Wat een lente hebben we achter de rug... Door het coronavirus stond alles op z'n kop! We 
gingen nauwelijks naar school of werk, ontmoetten weinig mensen en we konden zelfs 
niet naar de kerk. Nu is het zomer en nog steeds is niet alles normaal. Maar we hebben 
wel vakantie! Dat betekent lekker rustig aan doen, even je gedachten verzetten en leuke 
dingen ondernemen. Om jullie te helpen om in deze periode ook elke dag samen tijd 
voor God te nemen, hebben we dit zomergezinsboekje gemaakt. Mensen in de Bijbel van 
wie het leven ook op z'n kop staat spelen de hoofdrol.

Dit boekje begint en eindigt met een gezinsviering voor op zondag. Ook wanneer je wel 
naar de kerk kunt of naar een online kerkdienst kijkt, kan je deze viering met elkaar doen. 
Een mooi moment is bijvoorbeeld na de maaltijd. Voor de zes dagen tussen de zondagen 
zijn gezinsmomenten opgenomen. Elke dag is er een Bijbelverhaal, een aantal liederen, 
iets om over door te praten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om samen 
te doen en een puzzel. Ook ontmoet je zes jonge christenen van dichtbij of ver weg. Hun 
leven stond op z'n kop en dat verhaal willen ze graag met je delen.

Het boekje is gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Pas eventueel de werk-
vormen of verhalen aan zodat het beter past bij de leeftijd van je kind. Ook aan tieners 
is gedacht, deze onderdelen zijn herkenbaar door #speciaalvoortieners. Bijbelteksten en 
liederen zijn niet afgedrukt, pak dus je eigen (online) Bijbel en Op Toonhoogte liedbundel 
(2015) erbij. Extra materialen kunnen gedownload worden via www.zomergezinsboekje.nl. 
Hier vind je ook bij een aantal gezinsmomenten een podcast voor tieners.

Veel plezier en mooie gezinsmomenten toegewenst!
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GezinsvieringGezinsviering 1:  1: JonaJona
Maak als voorbereiding op de viering vier kaarten met vier gezichten: boos, verdrietig, 
bang, blij. Je kunt ze ook downloaden via onze website www.zomergezinsboekje.nl. 

Steek een kaars aan en lees Exodus 34: 6-7.

>> Zingen
Psalm 139: 1, 3, 4, en 14

>> Samen doen
Leg de vier kaarten met vier gezichten op de grond: boos, verdrietig, bang, blij. Iedereen 
gaat bij de kaart staan die bij zijn of haar gevoel hoort wanneer de volgende uitspraken 
voorgelezen worden.

• 'Je vader vraagt je om het vuilnis buiten te zetten / het gras te maaien / het toilet 
schoon te maken.'

• 'Je bent in de zee en de golven sleuren je mee naar beneden.'
• 'Je wilde naar het buitenland op vakantie, maar dit kan nu niet.'
• 'Een vervelend buurmeisje/jongetje is gevallen met de � ets.'
• 'Iemand vraagt je waarom je in God gelooft.'
• 'Je beste vriend gelooft je niet.'
• 'Grote jongens pakken je vast en gaan je jonassen.'
• 'Je valt in het water, maar iemand trekt je op de kant.'

Als je verbaasd bent over waarom iemand bij een bepaalde kaart is gaan staan, vraag 
elkaar dan waarom iemand daar is gaan staan.

>> Lezen uit de Bijbel: Jona 3-4: 4
In het verhaal van Jona voelt hij ook allerlei verschillende emoties. Lees met elkaar het 
Bijbelgedeelte.

Jona is een kort Bijbelboek, en een spannend Bijbelboek. Je zou het in één adem uit 
kunnen lezen. Het meest tot de verbeelding spreekt de vis, maar we begonnen vandaag 
te lezen net nadat deze Jona weer aan land heeft gespuugd. God geeft Jona een nieuwe 
kans om te doen wat Hij hem vraagt. Dat Jona dat lastig vindt, kunnen we wel begrijpen. 
Hij krijgt namelijk een moeilijke opdracht die zijn leven op z'n kop zet: hij moet naar de 
vijandige, buitenlandse stad Ninevé gaan om de inwoners daar op te roepen tot beke-
ring. De eerste keer reageerde Jona heel dwars op zijn roeping en vertrok per schip pre-
cies de andere kant op, naar Tarsis. God stuurde een storm, maar redt de zeelui en Jona. 
Nu gaat hij toch naar Ninevé en doet precies wat God hem vraagt. Hij kondigt aan dat de 

stad over veertig dagen zal worden weggevaagd. Daar schrikken de inwoners van de 
stad van. Ze hebben spijt, geloven in de God van Jona en gaan beter leven. Dat ziet 
God en Hij besluit hen niets aan te doen. Zo pakt het voor de mensen in Ninevé door 
Gods genade anders uit dan Jona had gedacht en zou willen. Nu is Jona echt boos: 
doet hij precies wat God wil, maar dat ongehoorzame, vreemde volk wordt door 
God gespaard. God vraagt aan Jona of het terecht is dat hij zo kwaad is omdat Hij 
anderen ook genade laat zien.
God brengt Jona in dit verhaal in situaties die hij niet leuk vindt, die zijn leven op z'n 
kop zetten. Jona heeft daar geen zin in, maar moet toch gehoorzaam zijn. Daardoor 
wordt niet alleen Jona gered, maar uiteindelijk komt er zegen voor heel veel mensen. 
Aan het begin van deze viering hadden we het al over hoe je je voelt als je iets 
moet doen. En hoe je reageert wanneer er iets in je omgeving gebeurt. Als je iets 
niet verwacht of niet leuk vindt, kan je boos, bang of verdrietig worden. Maar er is 
geen ontkomen aan, het gebeurt toch. Ook dan is God bij je. Soms kan Hij je uit je 
comfortabele leven roepen om moeilijke dingen te doen. Zo kunnen dingen heel 
anders lopen dan je had gedacht, maar God zegent jou en de mensen om je heen 
door moeilijke dingen heen. Denk maar aan Jezus. Hij was zelfs aan het kruis gehoor-
zaam en heeft daarmee iedereen die in Hem gelooft gered. In het Nieuwe Testament 
vergelijkt Jezus Zichzelf met de profeet Jona. Zoals Jona na drie dagen en nachten 
uit de buik van de vis kwam, zo zal Jezus na drie dagen en nachten weer opstaan uit 
het graf (Mattheüs 12: 40).

>> Zingen
Jona (OTH 464)

>> Bidden
Begin het gebed met het lezen van het gebed van Jona (verdeel vooraf de tekstge-
deelten), denk ook vooraf na over dankpunten en dingen waar je voor wilt bidden. 
Schrijf die hieronder op:

Dankpunten - waar ben je blij mee?
• 
• 
• 

Voorbede - waar ben je bezorgd, verdrietig of boos over?
• 
• 
• 
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>> Bidden (vervolg) 
Jona 2: 3-10
kind
3. 'Toen ik bang was, riep ik naar U, Heer.
Van U kreeg ik antwoord.
Ik was bijna dood,
ik schreeuwde om hulp.
U hebt mij gehoord.

ouder
4. U gooide mij midden in de diepe zee.
Het water was overal.
Hoge golven rolden over me heen.
5. En ik dacht: U stuurt mij weg,
nooit meer zal ik Uw heilige tempel zien.
6. Het water sloeg over mijn hoofd.
De zee was overal om me heen.
Mijn hoofd zat vast in waterplanten.

ouder
7. Ik ging naar de diepte,
waar de bergen beginnen.
Ik leek voor altijd gevangen
in het land van de dood.
Maar U, Heer, trok mij levend uit het graf.
8. Toen het einde van mijn leven kwam,
dacht ik weer aan U, Heer.
Ik bad tot U,
in Uw heilige tempel hoorde U mij.

kind 
9. Veel mensen dienen waardeloze goden.
Ze verlaten de God die helpen kan.
10. Maar ik niet!
Ik zal U met o� ers danken,
en een lied voor U zingen.
Alles wat ik beloof, zal ik doen.
Want alleen U, Heer, brengt redding!

Sluit af door voor de dank- en voorbedepunten die jullie genoemd hebben te bidden.

>> Geven
De collecte is een moment waarop je iets deelt met anderen van wat God jou geeft. In 
de kerk is dat vaak geld, maar je kunt ook iets anders geven. Je tijd, aandacht of hulp. 
Gehoorzaam zijn wanneer je dingen moet doen die je niet leuk vindt, is soms moeilijk. 
Toch vindt God en ook je vader of moeder het � jn als je op zo'n moment wel meewerkt. 
Bedenk daarom allemaal iets dat je af en toe moet doen, maar waar je eigenlijk van baalt 
en waar je onderuit probeert te komen. Schrijf dat op een brie� e en stop die in een 'col-
lectezak' of 'collectebus'. Bespreek met elkaar wat je opgeschreven hebt. Sta je weer voor 
de klus die je opgeschreven hebt, pak dan je brie� e uit de collecte en laat de anderen 
zien dat je het deze keer wel met een blij hart wilt proberen. Staat iemand anders voor de 
klus die hij of zij opgeschreven heeft, maar denkt degene er niet aan, pak dan het brie� e 
uit de collecte en herinner de ander er met een grote glimlach aan. Misschien kan je hem 
of haar wel helpen!

>> Zingen
Gebed om zegen (OTH 167)

>> Emoji quiz #speciaalvoortieners
Welke reeks emoji's beeldt het verhaal van Jona uit? Ken je de andere verhalen ook?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1.1. Zacheus Zacheus
>> Samen doen: Op z'n kop
Ga allemaal eens op je handen staan of zo op de bank liggen dat je hoofd ondersteboven 
is en maak een foto / sel� e. Wat ziet er nu anders uit?

Bij Zacheüs ging zijn leven spreekwoordelijk op z'n kop en dat zag er zeker niet meer 
hetzelfde uit!

>> Lezen uit de Bijbel: Lukas 9: 1-10
Lees met elkaar het Bijbelgedeelte over Zacheüs en/of kijk het � lmpje over Zacheüs op 
de website. 

Wie hoort er niet bij? In jouw klas, in de straat, bij het sporten? Je kent ze vast wel, kin-
deren waar iedereen een beetje een hekel aan heeft. In de tijd van de Jezus was dat niet 
anders. Zacheüs was een oppertollenaar en heel rijk. Zijn naam betekent zuiver of recht-
vaardig, maar dat was hij zeker niet. Zacheüs heeft andere mensen afgeperst en ze meer 
geld laten betalen dan nodig was. En iedereen wist dat, daarom waren de mensen ook 
zo aan het mopperen. Gaat Jezus nu écht bij hém naar binnen, bij die zondige man? Dat 
hoort toch niet? Psalm 1 zegt toch niet voor niets 'Welzalig de man die niet wandelt in de 
raad van de goddelozen'? Maar Jezus legt uit in het laatste vers dat Hij juist is gekomen 
om te zoeken en te redden wat verloren is. Juist bij mensen als Zacheüs wilde Jezus zijn 
en dat was niet zonder gevolgen. Door Jezus te ontmoeten gaat het leven van Zacheüs 
volledig op z'n kop. Hij geeft de helft van al zijn geld weg aan de armen. En de mensen 
die hij eerder heeft afgeperst, betaalt hij vier keer zoveel terug. Door de ontmoeting met 
Jezus doet Zacheüs zijn naam recht, hij wordt zuiver en rechtvaardig. Denk nog eens 
terug aan die kinderen in jouw omgeving die er niet bij horen. Als je Jezus wilt volgen 
in je leven, kun je dat doen door juist met deze kinderen te praten, te spelen of eens iets 
aardigs tegen hen te zeggen. Hen te laten merken dat ze er wél bij mogen horen. Zo mag 
je iets van Jezus Zelf aan hen laten zien. Wat een verschil kan dat maken!

>> Doorpraten
• Wie in jouw omgeving hoort er niet bij?
• Hoe zou jij deze persoon het gevoel kunnen geven dat hij of zij er wel bij mag horen? 

En zou je dit moeilijk vinden om te doen? Waarom wel of juist niet?
• Wat voor verschil kan het maken als jij naar hem of haar omkijkt? Zou hij of zij daarin 

ook iets van Gods liefde kunnen ontdekken?

.... Verhalen delenVerhalen delen
In Centraal-Azië leven sommige mensen op straat. 
Normaal gesproken wordt er met een � inke boog om 
hen heen gelopen. Maar gelukkig zoekt een kleine 
christelijke organisatie juist deze dakloze mensen op. 
Zij geven hen drie keer per dag een warme maaltijd, 
medische zorg en begeleiden hen als ze stervende 
zijn. Dit vertellen ze over hun ontmoeting met André:
'André is al heel lang dakloos en verslaafd aan alcohol. 
Heel lang leefde hij in een klein, donker, stinkend 
hoekje aan de achterkant van een markthal. Hij probeerde 
een aantal keren af te kicken in een kliniek, maar viel telkens weer terug. Toen André bij 
ons werd gebracht leek hij stervende. Hij was kortademig, leed aan geelzucht en was 
sterk vermagerd. Ondanks zijn toestand gaven we hem eerst een warme douche, want hij 
stonk vreselijk en de luizen liepen over zijn lichaam. Daarna brachten we André naar het 
ziekenhuis. Daar klaagden de verpleegsters dat hij nog steeds heel erg stonk. Hij kreeg 
een behandeling in het ziekenhuis, medicijnen en een strikt dieet, maar zijn toestand 
verbeterde niet. Toen hij uit het ziekenhuis werd ontslagen, zorgden we voor een plek 
waar hij werd opgevangen. We betaalden zijn medicijnen en bleven voor hem bidden. En 
er gebeurde een wonder: André is niet gestorven, het gaat nu zelfs goed met hem!'

>> Debat #speciaalvoortieners
Reageer eens op de volgende stellingen:

• Als iemand er niet bij hoort, ligt dat meestal aan hemzelf.
• Als christen hoor je altijd om te zien naar mensen die buiten de groep vallen.
• Ik vind het moeilijk om Jezus na te volgen zoals in het verhaal van Zacheüs.
• Mijn eigen leven is ook wel eens helemaal op z'n kop gegaan.

>> Zingen
• Zacheüs (OTH 471)
• Laat zo je licht maar schijnen (OTH 538)
• Ik was hongerig (OTH 373)

>> Bidden
• Dank dat God naar alle mensen omkijkt en juist wat verloren is wil redden.
• Bid voor de kinderen of tieners in jouw omgeving die er niet bij horen en vraag God 

of hij jou de moed en liefde wil geven om naar hen om te zien.
• Dank voor de mensen in Centraal-Azië die in woorden en daden de liefde van God 

aan de daklozen laten zien en bid dat ook zij hierdoor Jezus mogen leren kennen.
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2. 2. DavidDavid
>> Samen doen: Kijk eens goed
Eén van jullie gaat naar de gang en verandert iets aan bijv. zijn out� t of haar. Wie van de 
anderen raadt het snelst wat er is veranderd?

Wie is volgens jou de belangrijkste uit jouw klas of uit je voetbalteam? Is dat de grootste 
jongen of dat meisje met de snelste benen? Als we naar andere mensen kijken, denken 
we vaak dat hoe knapper, stoerder of slimmer iemand is, hoe belangrijker diegene is. Wij 
kijken meestal naar de buitenkant! Vandaag lezen we in de Bijbel een geschiedenis waar-
in we ontdekken dat God heel anders naar mensen kijkt. Eigenlijk gaan ook hier weer een 
heleboel ideeën op z'n kop.

>> Lezen uit de Bijbel: 1 Samuel 16: 1-13
God vindt het tijd worden voor een nieuwe koning. Koning Saul, door het volk zelf geko-
zen, leeft niet naar de wil van God. Hij stuurt Samuel naar Isaï, die een aantal zonen heeft. 
Eén van deze zonen zal de nieuwe koning van Israël worden.

>> Doorpraten
• Stel je eens voor dat jij met Samuel mee mocht om een nieuwe koning te zalven, zou 

je dan gedacht hebben dat David, de allerkleinste en jongste gekozen werd?
• Wat is volgens jullie het belangrijkste vers uit dit Bijbelgedeelte? 
• Hoe 'klein' of 'gewoon' je ook bent, God kan je gebruiken in Zijn Koninkrijk. Bedenk 

met elkaar op welke manier jullie iets kunnen betekenen voor een ander of voor 
Gods schepping.

>> Samen doen: Wie is het?
Schrijf allemaal op een brie� e een aantal namen van familieleden of bekende mensen. 
Stop de brie� es in een schaal. Trek om de beurt een brie� e en omschrijf de persoon die 
op het brie� e staat. Let op! Omschrijf niet hoe iemand eruit ziet, maar wat iemand doet.

>> In gesprek #speciaalvoortieners
Twee Amerikaanse tieners, Alex en Brett Haris, schrijven in hun boek 'Denk groot doe 
sterk' dat de maatschappij en ook de kerk weinig van tieners verwacht – behalve proble-
men. Zij zijn ervan overtuigd dat als er zo weinig van jullie als tieners wordt verwacht, 
jullie je hier ook steeds meer naar gaan gedragen. Daarom dagen zij kerken uit om meer 
van jullie te verwachten en jullie meer serieus te nemen.
Reageer allemaal op deze stelling. Ben je het ermee eens of oneens? Waarom? Op welke 
manier wordt er volgens jou in jullie gemeente naar tieners gekeken? Op welke manier 
zou je als tiener meer serieus genomen kunnen worden in de gemeente?

>> Bidden
• Dank God dat Hij niet naar de buitenkant kijkt, maar naar het innerlijk.
• Dank God dat Hij alle mensen wil gebruiken in Zijn Koninkrijk – ook 'kleine' en 

'gewone' mensen.
• Bid God dat Hij jullie helpt om met de ogen van God naar andere mensen te kijken.
• Bid God dat of Hij jullie wil laten zien op welke manier jullie iets kunnen beteken in 

het Koninkrijk. 

>> Zingen
• Heer, ik wil U aanbidden (OTH 499)
• God heeft een plan met je leven (OTH 496)
• God kent jou vanaf het begin (OTH 497)

>> Verhalen delen
Kijk op www.zomergezinsboekje.nl voor het verhaal van Noa.

>> Kleurplaat
Je kunt de kleurplaat ook downloaden op www.zomergezinsboekje.nl.
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3. 3. RuthRuth
>> Samen doen: De verhuisdoos
Stel dat jullie zouden gaan verhuizen. Wat moet er dan écht mee? Wat 
stop jij als eerste in de verhuisdoos? Zet een lege doos op tafel en laat 
iedereen binnen 1 minuut zijn favoriet in de doos stoppen. 

Zijn er bij jou op school ook allemaal verschillende groepjes? Om bij zo'n groepje te 
horen, moet je met elkaar een 'klik' hebben. Je houdt allemaal van voetballen... of van 
computeren... of van lezen. Bij wie wil je het liefste horen? Natuurlijk bij je ouders en bij 
andere familieleden! Maar als het gaat om een groepje op school of bij de club van de 
kerk, bij wie wil je dan het liefste horen? Vandaag lezen we een verhaal waar iemand 
ervoor koos om bij een groep te horen, maar dat had wel grote gevolgen. Haar hele leven 
ging op z'n kop. Maar als je haar zou vragen of dat het waard was, dan zou ze je stralend 
aankijken: 'Zeker weten, het was het meer dan waard!'

>> Lezen uit de Bijbel: Ruth 1: 6-19
In het land Israël is een grote hongersnood geweest. Naomi en haar man zijn naar een 
buurland gevlucht waar nog wel eten was. Daar hebben ze heel veel jaren gewoond. Hun 
kleine zonen zijn groot geworden en zijn inmiddels getrouwd met vrouwen uit dat land. 
Dan gebeurt er iets heel verdrietigs. Zowel Naomi haar man, als ook haar beide zonen 
overlijden. Dan wil Naomi het liefste terug naar haar eigen land – terug naar de stad Beth-
lehem. En samen met haar schoondochters gaat ze op reis.

>> Doorpraten
• Welke eigenschappen vind jij het beste bij Ruth passen?

stoer ∙ dom ∙ avontuurlijk ∙ dapper ∙ gelovig ∙ ongelovig ∙ liefdevol ∙ trouw ∙
anders, nl. ...

• Bedenk allemaal één vraag die je aan Ruth zou willen stellen. Stel één voor één de 
vraag en zoek of je het antwoord van Ruth kan vinden in de Bijbeltekst.

• Ruth haar hele leven ging op z'n kop en ze moest veel dingen loslaten. Toch kreeg ze 
er uiteindelijk ook heel veel voor terug. 
Zet in twee rijtjes:
loslaten  ontvangen
...   ...
...   ...

• Lees nog een keer vers 16 en 17. Ruth kiest ervoor om bij Naomi te blijven, maar ook 
bij de God van Naomi. Toch had God al eerder voor Ruth gekozen. God gaat met haar 
mee en zegent haar radicale keuze. Op welke manier zie je dat in het leven van Ruth? 
(Tip: bedenk samen hoe het verhaal van Ruth verder gaat.)

>> Samen doen: Reisbingo
Misschien ga je de komende dagen nog wel op pad, ver 
weg of dichtbij. Op weg naar een camping of op bezoek 
bij je opa en oma of logeren bij een vriendje. Kijk 
onderweg eens goed om je heen. Welke dingen kom je 
allemaal tegen? Wie heeft er als eerste bingo?!

Download de bingo op
www.zomergezinsboekje.nl

>> Wat mag het je kosten? #speciaalvoortieners
Ruth kiest ervoor om Naomi en God trouw te blijven, hierdoor gaat haar hele leven op z'n 
kop. Wat is de keuze voor God jullie waard? Bespreek met elkaar de volgende uitspraken. 
Hoe zou jij hierop reageren?

• 'Wanneer mijn vrienden ontdekken dat ik gelovig ben, hoor ik niet meer bij de 
groep. Dus ik ga het ze echt niet vertellen. Mijn vrienden zijn mij veel te veel waard.'

• 'Ik wilde eigenlijk altijd een baan om veel geld mee te verdienen, maar sinds ik wat 
serieuzer met geloof bezig ben, ben ik meer aan het nadenken met welke baan ik 
het beste God kan dienen.'

• 'Geloven in Nederland is prima te doen, maar als ik ervoor vervolgd zou worden (zo-
als bijv. in Syrië, Noord-Korea of China), dan weet ik niet of ik er nog voor zou kiezen.'

>> Bidden
• Bid vandaag in het bijzonder voor mensen die vanwege hun (radicale) keuze voor 

het geloof vervolgd worden of op de vlucht zijn geraakt.
• Bid God of Hij jullie wil helpen om net als Ruth trouw te blijven aan mensen om je 

heen en aan God.

>> Zingen
• Wie durft het aan (OTH 561)
• Wees niet bang (OTH 556)
• Machtige Heer, grote verlosser (OTH 285) 

ReisbingoReisbingo
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groene auto ambulance koe � ets

stoplicht vrouw met 
zonnebril 60 km. bord vlag

tractor oranje auto kerk aanhanger

trein camper man met baard restaurant

60

Kijk onderweg goed om je heen. 
Welke dingen kom je allemaal tegen? 
Wie heeft er als eerste bingo?!
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Verhalen delen Verhalen delen 
Hoi!

Ik ben Wieke, ik ben tien jaar en ik heb zeven jaar in 
Kosovo gewoond. Daar waren mijn ouders zende-
lingen en vertelden ze aan de mensen over God. Nu 
ik dit schrijf ben ik in Nederland, en hoe ik hier ben 
gekomen ga ik jullie vertellen.
Jullie zijn misschien ook weleens verhuisd, maar waar-
schijnlijk was dat een tikkeltje anders dan deze verhuizing. 
Ik vond het heel spannend. Ik moest van alles en iedereen 
afscheid nemen.
Terwijl de verhuizers aan het inpakken waren, gingen mijn twee broertjes, zusje en ik 
logeren aan de andere kant van de stad. Daarna gingen we kamperen bij iemand uit de 
Kosovaarse kerk en toen eindelijk met het vliegtuig naar Nederland.
Toen we daar aankwamen, waren onze ko� ers kwijt. We moesten nog een hele tijd wach-
ten voor we naar onze familie konden. We waren toen ook heel erg moe en dus ook heel 
chagrijnig.
We kwamen in Nederland aan in de laatste week van school en ik draaide nog een weekje 
mee. Ik kende de klas al van de maanden dat we met verlof in Nederland waren. Het 
was meteen weer heel gezellig. Wat ik wel erg miste was de natuur van Kosovo, maar 
daar heb ik nu wel heel mooie herinneringen aan, en ik heb ook heel veel foto's van alle 
vriendinnetjes. We hebben eerst gelogeerd bij mijn opa en oma, toen in een tijdelijk 
huis gewoond. Nu woon ik in een nieuw huis met een eigen kamer, en met een gezellige 
straat waar ik hopelijk nog heel lang mag blijven wonen.
Dus zoals je inmiddels hebt gemerkt was dit geen normale verhuizing, maar ik heb er 
toch heel mooie herinneringen aan. Dus ik mag God heel erg dankbaar zijn.

Groetjes van Wieke!

Woordzoeker Woordzoeker 

G O N D L N E S S A W S A D

A T A J E G N I E U W E O N

A K M I J O N G S T E N J I

S K A D R A A I E N D N R L

I G A E G N P E N E M A A B

L Z N N E N D A R O T H A E

E A E I D E I S U A K O N T

I C N V R E T R H L D J E H

M H E V E E R D A T U R L L

O E E O B N K S I B U S L E

A U M O O B I E O V N R O H

N S V J O N A N B M A E T E

V E R A N D E R I N G D P M

N G E N D R E E K E G M O O

Streep de woorden weg! Kun jij raden welke zin er overblijft?

Andersom
Bekering
Bethlehem
Blind
Boom
David
Draaien

Elisa
Johannes
Jona
Jongste
Koning
Naaman
Naomi

Nieuw
Nineve
Omgekeerd
Ondersteboven
Openbaring
Paulus
Ruth

Tollenaar
Verandering
Vrede
Wassen
Zacheus

De oplossing is:
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het eerst echte blijdschap. Ik wilde meer leren over God 
en wat het precies betekent als je zonden worden schoon-
gewassen. Toen ik 12 jaar was heb ik me laten dopen 
en ik ben gelijk de andere kinderen in ons dorp erover 
gaan vertellen! Omdat ik zelf heb ervaren hoe mooi 
het is om je hele hart aan God te geven, wilde ik dit 
ook zo graag voor de andere kinderen. Ik ben eigen-
lijk een soort lerares. Niet zoals op school, maar een 
lerares van God. Maar makkelijk is het niet altijd hier in 
Kosovo. Omdat ik christen ben geworden, ziet iedereen 
mij als een verrader en hoor ik er niet meer bij. Dat komt 
door de oorlog met het 'christelijke' Servië. Andere mensen 
uit het dorp spotten met mij en maken me soms belachelijk. Pas 
hebben een paar mensen al mijn boekjes op de grond gesmeten en stukgemaakt. En ik 
mocht een tijd lang kinderwerk houden in het huis van mijn oom, maar sinds kort wil hij 
dat niet meer. Nu heb ik geen plek meer om met 30 kinderen samen te komen, alleen bij 
mooi weer zijn ze welkom in mijn tuintje. Er zijn momenten dat ik me zwak voel, maar 
steeds geeft God me weer de moed om door te gaan! De kinderen komen graag en lang-
zaam maar zeker beginnen zij meer open te staan voor het Evangelie!

>> One minute challenge #speciaalvoortieners
Zet op je telefoon een stopwatch klaar en probeer allemaal eens in één minuut te vertel-
len waarom je in God gelooft en waarom je dit ook aan andere mensen gunt! Probeer dit 
binnen een minuut in een � lmpje of vlog te vertellen. Praat eens na met elkaar, was het 
makkelijk of juist moeilijk om in één minuut te vertellen wat je gelooft en waarom?

>> Zingen
• Alzo lief had God de wereld (OTH 426)
• Hé kom je kijken (OTH 503)
• Vertel het aan de mensen (OTH 553)

>> Bidden
Schrijf met elkaar op papiertjes de namen op van de mensen waarvan jullie hopen dat ze 
Jezus leren kennen. Stop de papiertjes bij elkaar in een schaal en breng hen in gebed bij 
God. 

4. 4. Paulus Paulus 
>> Samen doen: Geblinddoekt 
Toen Paulus de stem van Jezus had gehoord, kon hij drie dagen niet zien. Blinddoek ie-
mand uit het gezin en verspreid je met de rest door de ruimte. Roep de naam van degene 
die geblinddoekt is, zodat hij of zij jou kan vinden door goed naar je stem te luisteren. 
Laat iedereen het eens een keer proberen.

>> Lezen uit de Bijbel: Handelingen 9: 1-9 en 17-22
Het ziet er niet best uit voor de christenen in Damascus. Saulus zit vol met slechte plan-
nen, met dreiging en moord. Hij wil niets liever dan dat alles wat met het christendom te 
maken heeft verdwijnt. Hij gaat naar de hogepriesters toe en krijgt van hen toestemming 
om de mensen van 'de Weg' gevangen te nemen. Zo werden de christenen in die tijd na-
melijk genoemd. En zo gaat hij op pad, met dit doel voor ogen. Maar tijdens zijn reis gaat 
zijn leven en gaan zijn plannen volledig op z'n kop. En er is maar één Iemand die hier voor 
zorgt: Paulus hoort hoe Jezus Christus Zelf tot hem spreekt en dat maakt alles anders! 
Misschien heb je wel eens gehoord van een Paulusbekering? Het leven van Paulus draait 
met 180 graden om, het verschil kan bijna niet groter zijn. Nadat hij drie dagen niet ge-
geten en gedronken heeft, komt Ananias bij hem en legt hem de handen op. Paulus had 
niet alleen zicht gekregen op Wie Jezus is, maar krijgt ook zijn zicht terug op de wereld 
en kan weer zien. Hij wordt met de Heilige Geest vervuld en gedoopt. En in plaats van de 
christenen te vervolgen, gaat hij nu de synagogen in om te vertellen over Jezus. Wie had 
gedacht dat hij nu zelf ook bij deze mensen van 'de Weg' zou horen? Maar omdat hij zelf 
heeft ontdekt dat Jezus de Christus is, wil hij dat iedereen dit gaat ontdekken!

>> Doorpraten
• Is geloven in God voor jou gewoon of bijzonder?
• 'Jezus leren kennen is het beste wat iemand kan overkomen!' Ben jij het hier mee 

eens, waarom juist wel of juist niet?
• Aan wie zou jij het gunnen in je omgeving dat hij of zij God ook leert kennen? Wat 

zou jij hier zelf voor kunnen doen? 

Verhalen delenVerhalen delen
Ziza is een 19-jarig Roma meisje uit het islamitische Kosovo. De helft van de bevolking 
van Kosovo is werkloos en binnen de Roma gemeenschap is nog veel meer armoede. 
Maar zodra Ziza begint te vertellen, gaat ze stralen: 'Ik was 9 jaar en moslima toen zen-
dingswerkers mij en mijn familie voor het eerst over Jezus vertelden. Ik vond de zonden 
en narigheid in mijn leven heel moeilijk, maar bij de zendingswerkers ervaarde ik voor 
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derige klusje voor elkaar te doen. Helpt dat jullie om te begrijpen hoe de discipelen zich 
voelden?

>> Zingen/bidden
• Maak mij rein voor U (OTH 246)
• Aan de maaltijd wordt het stil (OTH 369)
• Als je geen liefde hebt voor elkaar (OTH 370)

>> Puzzel: voetwassing
1. Waar je op loopt
2. Laatste gezamenlijk eetmoment van de dag
3. Helpen
4. Onderwijzer
5.  Borden, bekers en bestek schoonmaken
6.  Open schoenen
7.  Op z'n kop
8.  Met droog vuil bedekt
9.  Studenten
10.  Rein
11.  Nattigheid wegnemen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

5. 5. VoetwassingVoetwassing
>> Zingen
Ik wil jou van harte dienen (OTH 374)

>> Lezen uit de Bijbel: Johannes 13: 2-15
We gaan even terug in de tijd, naar de avond voor Jezus aan het kruis zou sterven. Dan 
eet Hij nog een laatste avondmaal met Zijn discipelen. Voor ze gaan eten wast en droogt 
Hij de voeten van Zijn leerlingen. Dit was de wereld op zijn kop: een meester die zijn 
leerlingen door zo'n nederige klus dient! 
Misschien vind je het wel een beetje vreemd, dat voor je samen gaat eten je voeten 
gewassen moeten worden. Maar kijk nu in de zomer eens naar je eigen voeten aan het 
einde van de dag... Zeker als je teenslippers gedragen hebt. In de tijd van Jezus droeg 
iedereen sandalen en buiten was het sto�  g. Als mensen bij je kwamen eten dan toonde 
je je gastvrijheid door hun voeten te wassen zodat ze fris aan tafel konden. Dat deed je 
normaal zelf of soms een slaaf van de gastheer, dus iedereen was heel verbaasd toen 
Jezus, de gastheer en hun Meester, die smerige klus Zelf ging doen. Hij draait heel veel 
dingen zoals we ze gewend zijn of logisch vinden om. In Zijn Koninkrijk gaat alles op z'n 
kop. Jezus toont op deze manier Zijn liefde. Hij laat zien dat Hij gekomen is om te dienen 
en dat Hij onze zonden wegwast. Hier in het klein door als een slaaf voeten te wassen, 
de volgende dag, op Goede Vrijdag, in het groot door aan het kruis voor de zonden van 
mensen te sterven.
'Wie gewassen is, hoeft alleen zijn voeten nog te wassen,' zegt Jezus in vers 10. Tegen-
woordig zou je kunnen zeggen: 'Als je gedoucht bent, ben je al schoon, maar wel is het 
nodig om telkens je handen te wassen.' Je bent het coronavirus vast nog niet vergeten. 
Het zet ons leven op z'n kop! Telkens moet je maar weer handen wassen zodat je niet ziek 
wordt van het virus. Zoals zeep je handen schoonmaakt zodat je niet doodziek wordt, 
zorgt Jezus ook dat het virus van het kwaad ons niet de baas wordt. Telkens maakt Hij ons 
weer schoon van zonde en beschermt Hij je. 

>> Doorpraten
Hoe kan jij de mensen om je heen je liefde tonen en hen dienen, juist wanneer de ander 
dat niet van jou verwacht? Begin maar klein, binnen jullie gezin. Kies iets dat genoemd is 
en probeer dat vandaag of morgen ook echt te doen.

>> Voetwassing #speciaalvoortieners
Je voelt het misschien al aankomen... we gaan elkaars voeten wassen! Zet buiten een 
stoel en een teil met (niet te koud!) water neer en nodig een gezinslid uit te gaan zitten. 
Laat diegene zijn schoenen uittrekken, zijn of haar voeten in de teil stoppen en je kunt 
aan de slag. Als iedereen aan de beurt geweest is, bespreek dan hoe het was om dit ne-
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Verhalen delenVerhalen delen
Vitalis woont in Groningen. Zijn ouders komen uit 
Syrië, waar ze de oorlog ontvluchtten en met hun 
gezin een nieuw leven opbouwden in Nederland. 
Over je leven op z'n kop gesproken... Toch is Vitalis 
een lekker vrolijke en enthousiaste jongen, in de 
buurt is er altijd wel iets leuks te doen. Hij woont 
namelijk naast een bijzonder huis, dat heet Het Pand. 
Dat huis is eigenlijk een soort kerk, al ziet het er zo niet 
uit. Binnen zijn er altijd mensen bezig. Ze koken en eten 
samen, doen spelletjes, maken een praatje en leren er over 
Jezus. 'Het is er altijd gezellig,' vertelt Vitalis. 'Ook is het er licht en 
kleurrijk, dat is niet wat je je bij een kerk voorstelt. En als het over God gaat, kan ik dat 
goed begrijpen. Als we bijvoorbeeld bij het eten uit de Bijbel lezen, leer ik telkens weer 
iets nieuws. Bij de Sport- en Spelweek vertelt soms iemand hoe hij is gaan geloven, dat 
vind ik wel bijzonder. Pas werd er ook iemand gedoopt in Het Pand, een jongen die hier 
ook al jaren komt. Dat vond ik niet raar, eigenlijk juist heel mooi. In de zomer gaan we 
met de mensen van Het Pand en een groep kinderen uit de buurt op kamp. We maken 
boomhutten, zwemmen en 's avonds bij het kampvuur zingen we. Dan kletsen we ook 
over wat God ons leert.'
Bijna elke dag als school klaar is en er verder thuis weinig te beleven is, loopt Vitalis bin-
nen bij Het Pand, of 'zijn eigen kerk' zoals hij het noemt. Hij krijgt er huiswerkbegeleiding 
en doet mee met sportactiviteiten, zoals voetbal. 'Ik begrijp dat geloven meer is dan op 
zondag naar de kerk gaan. Het gaat niet alleen om woorden, maar ook om doen. Ik zie 
hier dat mensen proberen te leven zoals Jezus dat wil. Ook doordeweeks laten ze merken 
dat ze geloven, door goede dingen te zeggen en door anderen te helpen. Dit heeft mij 
ook een beetje veranderd. Ik krijg hier veel omdat we leuke dingen doen, het gezellig is 
en ik veel kan leren. Maar ik wil ook iets geven. Ik ben net van de basisschool af en kan 
eigenlijk niet meer meedoen met de kleinere kinderen die op vrijdagmiddag vanuit Het 
Pand sporten. Daarom help ik de leiding nu als vrijwilliger en kan ik op mijn beurt andere 
kinderen helpen!'

RebusRebus

- t n = r - r + b 

k = d n = h h = g + e

p = v

De oplossing is:

- e
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het en hij gaat zeven keer kopje onder in de Jordaan. Niet alleen ontvangt hij genezing 
van zijn huid, maar ook van zijn ziel. Hij wordt gered wanneer hij erkent dat de God van 
het dienstmeisje de enige echte God is. Die paar woorden van een meisje die zelfs haar 
vijand de liefde van God gunde, maken het verschil. Een slavinnetje dat hij normaal niet 
eens zag staan was een wegwijzer naar God.
Doet het meisje je niet een beetje denken aan Jezus? Hij kwam ook naar de aarde als een 
kind. Als slaaf, dwars door lijden heen wijst Hij door Zijn woorden en wonderen de weg 
naar genezing, naar redding. Het meisje in dit verhaal en Jezus Zelf laten zien dat je, ook 
al heb je het zelf moeilijk, van je eigen geloof in God kunt getuigen. Zo kan je voor ande-
ren een wegwijzer naar God zijn, juist ook als het leven even moeilijk is.

>> Samen doen
Speel het verhaal na, zonder iets te zeggen. Alleen met gebaren en gezichtsuitdrukkin-
gen maak je duidelijk wat je zegt. 

• Naäman, heeft veel pijn, is eenzaam en bezorgd door de ziekte.
• Zijn vrouw, zorgt met haar dienstmeisje voor Naäman en het huishouden. 
• Dienstmeisje vertelt over haar grote en goede God, die zéker kan helpen. 
• Knecht, gaat met hem op reis en overtuigt Naäman toch Elisa te gehoorzamen. 
• Elisa, geeft de opdracht tot zeven maal onderdompeling in het water. 

>> Doorpraten
Heb jij wel eens iemand door iets wat je zei of deed naar Jezus gewezen? Zo ja, vertel 
daar eens over. Zo nee, bedenk dan eens met elkaar hoe je dat zou kunnen doen.

>> Dilemma: wel of niet helpen #speciaalvoortieners
Het dienstmeisje had veel redenen om Naäman niet te helpen, maar deed het wel omdat 
ze wist hoe hij genezen kon worden. Jij komt vast ook wel eens mensen tegen die je niet 
mag, maar die wel hulp nodig hebben. Kan je een voorbeeld bedenken? Waarom kies je 
ervoor degene wel of niet te helpen? Welke rol speelt geloof daarbij?

>> Zingen
• Laat heel de wereld het zien (OTH 382)
• De Heer is mijn herder (OTH 484)
• Mijn God is zo groot (OTH 541)

>> Bidden
Bid voor zieken uit je gemeente of in het land waar je bent. Bid voor kerken en christenen 
die hulp bieden. Bid voor vervolgde christenen die in het geheim moeten samenkomen. 
Bid ook of God jou wil gebruiken als wegwijzer naar Hem.

6.6. Dienstmeisje Naaman Dienstmeisje Naaman
>> Zingen
Zing of luister het lied 'Mag ik jou tot zegen zijn' (Sela).

Het leven van sommige kinderen komt helemaal op z'n kop te staan door heftige dingen 
die om hen heen gebeuren. In verre landen kan dit bijvoorbeeld oorlog of hongersnood 
zijn. Of omdat hun familie of volk in God gelooft. Daarvan zie je soms op het journaal aan-
grijpende voorbeelden. In de Bijbel staat ook zo'n verhaal, dat van een gewoon meisje. 
Eerst was ze een jong kind dat bij haar familie in Israël woonde, maar oorlog maakte alles 
anders. Als de geschiedenis die we gaan lezen begint, is ze gevangen genomen, afge-
voerd naar een ander land en moet daar als slavinnetje werken. 

>> Lezen in de Bijbel: 2 Koningen 5: 1-15
Het leven van het meisje dat voor de vrouw van de legeraanvoerder Naäman werkte, 
staat op z'n kop: ze is gevangen genomen, afgevoerd naar een ander land en moet daar 
als slavinnetje werken. Wat zal ze zich boos, verdrietig en alleen hebben gevoeld, zo ver 
van huis. Het leven van de heer van het huis, Naäman, staat ook op z'n kop: hij heeft 
huidvraat, een nare besmettelijke ziekte, en is bang dat hij binnenkort zijn werk niet meer 
kan doen. Niemand wil dan nog iets met hem te maken hebben. Het dienstmeisje ziet dat 
haar meester lijdt en denkt niet aan zichzelf. In plaats daarvan wijst ze hem naar de God 
van Israël Die geneest en bevrijdt. Wat gun je je vijand dan veel! 
Naäman overlegt met zijn koning en gaat opnieuw op weg naar Israël. Deze keer niet 
om te plunderen, maar om zelf om genade te vragen. Uiteindelijk komt hij bij Elisa, maar 
daar slaat de twijfel toe omdat de profeet zich niet eens laat zien. Hij geeft hem alleen de 
simpele opdracht om zich onder te dompelen in de rivier. Uiteindelijk probeert Naäman 

Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis? 
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde, 
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk. 

Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij? 
Zoeken naar verbondenheid, 
dwars door alle strijd. 

Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is. 
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis. 

Laten wij tot zegen zijn 
voor de mensen om ons heen. 
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij. 
Laat ons delen, laat ons geven, 
geven wat de ander mist. 
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is. 

....
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Verhalen delenVerhalen delen
'Als kind ging ik elke zomer naar dezelfde camping,' 
vertelt Dylan, 'lekker de hele dag buiten. Op het ter-
rein was er altijd iets te doen, zeker op de plek waar 
een groep enthousiaste jongeren allerlei activitei-
ten voor kinderen organiseerden. Als klein jongetje 
knutselde ik mee, leerde de liedjes en we deden 
eindeloos spelletjes. Dat vond ik echt superleuk! Fijn 
dat er altijd iemand was om mee te kletsen, jaar in jaar 
uit. Ik voelde dat die gezellige jongeren echte aandacht 
voor mij hadden en bleef ze jaar in jaar uit opzoeken. 
Als tiener was dat vooral belangrijk, omdat veel van die gesprekken 
echt ergens over gingen. Het programma op de camping heette Dabar en ik begreep 
dat de leiding er bewust voor kiest om een paar weken op de camping over Jezus te 
vertellen. Ik was wel bekend met de kerk, maar eigenlijk was ik op deze manier alleen in 
de zomer vier weken lang echt met geloof bezig. Daar werd de basis gelegd, ik leerde 
geloven dat Jezus er altijd voor me is.
Inmiddels ben ik geen kind meer, maar 23 jaar en ik ga nog steeds elk jaar naar een cam-
ping. Dabar is er ook nog altijd en daarom ben ik zelf teamlid geworden. Zo wil ik doorge-
ven wat ik zelf heb ontvangen. Nu ben ik het die in de zomer sport met de kinderen. Dan 
kom je vanzelf met ze in gesprek. Door zo iets van Jezus te laten zien, groeit mijn eigen 
geloof ook nog steeds. Soms vind ik het best lastig om over God en de Bijbel te praten, 
maar ik merk dat als ik dat probeer, God de kinderen helpt om het te begrijpen. Net zoals 
ik dat zelf vroeger had. Leuk om te zien hoe kinderen, maar ook hun ouders, nieuwsgierig 
bij onze vrolijke stek op de camping komen kijken. Als ze horen dat we de kinder- en tie-
nerprogramma's organiseren vanuit ons geloof, stellen ze allerlei vragen. Over wie Jezus 
is bijvoorbeeld. Dan vertel ik dat Hij al die jaren al mijn vriend is, waarbij ik altijd terecht 
kan. En dat Jezus er ook voor hen is en dat ze Hem kunnen leren kennen. Dan hoop ik 
dat ze dat onthouden, zoals ik die boodschap die ik zelf op de camping hoorde ook nooit 
vergeten ben.'

Geheimschrif tGeheimschrif t
Wat staat hier? 

a a j j s s
b b k k t t
c c l l u u
d d m m v v
e e n n w w
f f o o x x
g g p p y y
h h q q z z
i i r r

wees   een 
wegwijzer 
naar   god
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maakt meer ruzie met elkaar. Echt alles gaat op z'n kop! 
Wat een geweldig cadeau heeft God voor ons klaarstaan. We kijken ernaar uit. Hij heeft 
het beloofd en daarom zal het ook gebeuren. Nu gebeuren er nog verdrietige dingen en 
gaan er nog dingen stuk in het leven, maar als Jezus terugkomt zal alles anders worden. 
Dat geeft hoop! Die hoop kunnen we uitdelen aan de mensen om ons heen. Door een 
vrolijke glimlach uit te delen aan iemand die verdrietig kijkt of een kaartje te sturen naar 
iemand die ziek is. 
We weten niet precies wanneer het moment is dat Jezus terug zal komen. Maar net zoals je 
uitziet naar de dag dat je jarig bent, zo kijken we uit naar die dag. Als dat niet spannend is?!

>> Zingen
Ik zit op het puntje van m'n stoel (OTH 524)

>> Bidden
God heeft beloofd dat alles nieuw zal worden: geen verdriet, pijn of oorlog meer. Nu is 
er nog wel verdriet en pijn in de wereld. Kijk maar eens in de krant. Gelukkig kunnen we 
wel voor al deze mensen en situaties bidden. Pak een krant of kijk op een nieuwssite. Voor 
welke mensen of situaties willen jullie samen bidden?

>> Geven
De collecte is een moment waarop je iets deelt met anderen van wat God jou geeft. In de 
kerk is dat vaak geld, maar je kunt ook iets anders geven. Je tijd, aandacht of hulp. Welke 
tekenen van hoop kunnen jullie bedenken om aan mensen in jullie omgeving uit te 
delen? Kies er twee uit die jullie deze week gaan doen.

>> Zingen
De Here zegent jou (OTH 485)

>> Samen doen: Alles wordt nieuw-slinger 
Maak met elkaar een slinger van vlaggetjes waarop enkele kenmerken van de nieuwe 
hemel en nieuwe aarde staan geschreven.

Benodigdheden: Touw, pen of stift, gekleurde papieren vlaggetjes van vouwblaadjes, lijm
Werkwijze: Schrijf op elk vlaggetje iets waar je aan denkt als je aan de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde denkt. Als je nog niet kunt schrijven, gebruik dan stickers of plaatjes.
Plak de rechte zijde over het touw heen waardoor het vlaggetje aan het touw bevestigd 
wordt. Hang de slinger op een zichtbare plek in huis, zo worden jullie de komende dagen 
herinnerd aan wat God beloofd heeft.

Gezinsviering Gezinsviering 2:2: Alles wordt nieuw Alles wordt nieuw
>> Steek een kaars aan
Deze brandende kaars is het teken dat Christus in jullie midden is tijdens dit moment.

>> Zingen
Jezus leeft in eeuwigheid (OTH 395)

Hopelijk hebben jullie een heel � jn leven met elkaar als gezin, zijn jullie gezond en 
hebben jullie een huis om in te wonen. Toch kan je vast ook wel mensen bedenken voor 
wie het leven moeilijk is of situaties in de wereld waarbij alles stuk lijkt te gaan. Deel met 
elkaar waar jullie aan denken.

Je zou wensen dat alles anders voor hen wordt. Vandaag lezen we in de Bijbel over een 
bijzondere droom, die iets vertelt over hoe alles op z'n kop gaat en alles nieuw zal worden.

>> Lezen uit de Bijbel: Openbaring 21: 1-5
Lees om de beurt een vers. 

>> Een bijzondere droom
Ken je dat bijzondere gevoel als je jarig bent? Wat heb je ernaar uitgekeken. Je hebt er 
misschien wel kriebels van in je buik. Je wordt 's morgens heel vroeg wakker. Vandaag 
krijg je het cadeau dat je zo graag wilt hebben. Je kunt bijna niet wachten tot je het krijgt. 
Je vader en moeder hebben het immers beloofd. Je hebt er al dagen over zitten dagdro-
men. Hoe zou het er precies uit zien? Zou het echt zo glimmen als op de foto? Gister-
avond was je nog een beetje verdrietig om een su� e ruzie op school, maar nu lig je in je 
bed al te glimlachen als je denkt aan de dag die voor je ligt.
In het Bijbelgedeelte ziet Johannes in een soort van droom iets heel moois. Hij ziet een 
hele nieuwe aarde en een prachtige nieuwe hemel. Alles waar Johannes bang voor is ge-
weest in deze wereld is voorbij. Hij kijkt zijn ogen uit. Wat ontzettend mooi ziet deze nieu-
we wereld eruit. Dan gaat de hemel open en dan ziet Johannes dat er een stad naar bene-
den komt. Johannes kent die stad maar al te goed, Jeruzalem. Hij heeft er vaak doorheen 
gelopen. Het was de stad waarvan God gezegd had dat Hij daar zal wonen. Wat Johannes 
ziet, hebben de profeten al heel lang geleden gezegd dat het zou gebeuren. Het is een 
soort van cadeau dat God heeft beloofd aan de mensen. Op een dag zal Hij alles nieuw 
maken en dan komt Hij Zelf naar de mensen toe, ook naar jou. Hij kijkt naar je en Hij ziet 
je staan. En als tranen in je ogen staan, dan pakt Hij een zakdoek en veegt je tranen af. 
Alle regels over afstand houden zijn dan voorgoed voorbij en komen nooit meer terug. 
Op deze nieuwe wereld is er geen ziekte meer. Geen akelige virussen waardoor mensen 
naar het ziekenhuis moeten. Er gaat niemand meer dood en pijn is er niet meer. Niemand 
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