40 dagen

een
wereld
van
verschil

gezinsboekje

Inleiding
Heb je wel eens het spel omgekeerde wereld gespeeld? Het is een
kringspel. De ene speler roept bijvoorbeeld: ‘Dit is mijn oor!’ Terwijl hij
zijn voet vastpakt. De andere speler moet dan direct antwoorden met
het omgekeerde, dus: ‘Dit is mijn voet’, terwijl hij zijn oor vastpakt.
Jezus was ontzettend goed in het spel omgekeerde wereld. Of althans,
Hij deed alles heel anders dan mensen gewend waren. Waar zieke mensen
waren, maakte Hij ze beter. Waar mannen niet tegen vrouwen praatten,
ging Hij een gesprek met vrouwen aan. Waar belastingmannen niet eerlijk
met geld omgingen, veranderden ze plotseling na een enkel bezoekje van
Jezus. Overal waar Hij kwam, maakte Hij de wereld mooier. Hij maakte een
wereld van verschil!
In de kalender en het gezinsboekje van dit jaar leren we meer over hoe
Hij dit deed. Ik hoop dat je door deze stukjes zin krijgt om zijn voorbeeld
te volgen, waardoor jij ook een verschilmaker zal zijn!
Hanna van der Horst, VDHconcepting
& Joost van Dieren, Tearfund

Leeswijzer
❖ Je kunt dit gezinsboekje naast of in plaats van de veertigdagenkalender
lezen. De onderwerpen per week zijn gelijk, maar de inhoud per dag
verschilt.
❖ Elke dag lees je uit de Bijbel; soms is dat de Kinderbijbel, maar het kan ook
een andere geschikte Bijbelvertaling zijn, zoals de Bijbel in Gewone Taal.
❖ De teksten van de stukjes in het gezinsboekje zijn bijna elke dag gelijk aan
die van de kalender. Op dagen dat de kalendertekst best ingewikkeld is,
is er gekozen voor een speciale kinderversie.
❖ We richten ons met de stukjes op kinderen van 8 t/m 12 jaar. Voor peuters
zijn de onderwerpen soms wat lastig, maar misschien kun je bepaalde
onderdelen wel vertellen!
❖ Elke dag is er een gebedspunt waar je samen voor kunt bidden. Verder
vind je filmpjes om te kijken, liedjes om te zingen en doe-dingen om lekker
actief te worden.
❖ Je kunt de kinderversie aan tafel lezen, maar natuurlijk ook voor het
slapengaan. De doe-dingen kun je dan misschien de volgende dag doen.

Lesmateriaal voor
zondagsschool en kinderwerk
Ben je kinderwerker? Op 40dagenkalender.nl/kerken vind je een hand-out
met inspiratie en ideeën voor het opzetten van een ochtendprogramma
voor het kerkelijk kinderwerk, zoals vragen/discussie, doe-opdrachten en
gebedspunten. Het lesmateriaal is geschikt voor zowel jonge als wat oudere
kinderen. We hebben daarbij rekening gehouden met online diensten.

Sparen
Tijdens de veertigdagentijd sparen we met elkaar voor project van Tearfund.
Lees op pagina 24 hoe jij, samen met andere kinderen, ervoor kan zorgen
dat kinderen in Ethiopië genoeg te eten hebben en naar school kunnen gaan.
Voor meer informatie kan je ook kijken op 40dagenkalender.nl/spaarproject.

Week 1: Verschil maken door te ontvangen
01
woensdag 17 februari
02

Lees

Doe

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg
om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden.
Lucas 6:12-16.

Schrijf in een schrift of
op een blaadje wat jij
meer en minder gaat
doen om tijd met Jezus
door te brengen deze
veertigdagenperiode.

Een hele nacht bidden… Zo hé, dat is best wel lang! Ik ben
benieuwd wat Jezus allemaal vertelde aan zijn vader én wat
zijn vader vertelde aan hem. Of misschien waren ze wel
samen stil en werd Jezus daar rustig van. Gelukkig, kun je
bidden leren. Niet alleen maar praten, maar ook het luisteren
(ontvangen). Deze veertigdagentijd nemen we extra de tijd
om hier mee te oefenen en dus bij Jezus te zijn. Zo kunnen
we meer leren over wat voor verschilmaker Hij was.

Bid
Bid door stil te zijn en
met je handen open,
alsof iemand je een
cadeau gaat geven. Is
er een gedachte of een
woord dat duidelijk in je
hoofd komt?

donderdag 18 februari

Lees

Doe

Kom naar mij, jullie die onder lasten gebukt gaan, dan zal ik
jullie rust geven. Matteüs 11:28-30.

Pak een rugzak. Denk
nu eens aan iets waar
jij zorgen over maakt
of bang voor bent.
Stop nu voor alles wat
je moeilijk vindt één
zwaar boek in de tas.
Hoe is het om te lopen
met deze tas op je rug?

Heb je weleens een veld vol zonnebloemen gezien? Heb
je ook gezien dat alle bloemen dezelfde kant op staan?
Zonnebloemen draaien namelijk mee met de richting van
de zon. Hoe komt het dus dat een zonnebloem zo mooi is?
Dat komt omdat de bloem zich richt op de zon. Maar
wanneer deze mooie bloem in de schaduw staat, of lastig
wordt gevallen door luizen of sterke windvlagen, dan kan
de bloem niet goed groeien. Wij zijn eigenlijk net als
zonnebloemen. Wij groeien door onze ogen te richten op
Jezus. Hij helpt je als het hard stormt en schijnt met zijn
zonnestralen op jou, zodat jij kan stralen!

Bid
Geef je zorgen
(denk aan die zware
tas) aan Jezus, zodat
je mag stralen als de
zonnebloem.

Week 1: Verschil maken door te ontvangen
03
vrijdag 19 februari
04

Lees

Doe

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid
in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten
engelen ontvangen. Hebreeën 13:1-3.

Maak een uitnodigingskaart en nodig iemand
bij jou thuis uit die je
normaal gesproken
nooit uit zou nodigen.

Bekijk op je telefoon deze afbeelding (link?). Welk
Bijbelverhaal zie je hier? Wat valt je op aan de gebeurtenis
op het plaatje?

Bid

zaterdag 20 februari

Dit schilderij is heel lang geleden gemaakt door de schilder
Casper Luijken. Zonder dat Abraham en Sara dat wisten,
kregen zij God en twee engelen op bezoek. Op het plaatje
zie je dat zij er als gewone mannen uit zien. En hun bezoek
was niet aangekondigd. Toch ontving Abraham hen als heel
speciale gasten. Ze kregen een plek aan de tafel en een
heerlijke maaltijd. Stel je voor dat God of zijn engelen
vandaag bij jou op bezoek zouden komen? Hoe zouden ze
eruit zien, denk je? En zou jij de tijd en ruimte hebben om
ze te kunnen ontvangen?

Bid dat je meer van
de Here Jezus mag
herkennen in andere
mensen.

Lees

Doe

Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol
vreugde bij zich thuis. Lucas 19:1-10.

Bedenk drie
voorbeelden van
mensen die
veranderden door
een ontmoeting
met Jezus.

Zacheüs ontmoet Jezus. Bij de eerste ontmoeting is Zacheüs
al direct ongelooflijk blij en trots. Maar wat helemaal bijzonder
is, is dat Zacheüs compleet verandert, nadat Jezus bij hem
geweest is. Opvallend is dat Zacheüs eerst iets van Jezus
ontving, voordat hij zelf uit ging delen aan anderen. Wat zou
er precies gebeurd zijn in deze ontmoeting? Wat kan Jezus
gezegd of gedaan hebben waardoor de houding Zacheüs
180 graden omdraaide?

Bid
Bid dat je anderen zo
mag liefhebben en
accepteren zoals
Jezus dat deed.

Week 2: Verschil maken door regels los te laten
05

Doe

Exodus 20: 1-21

Zet de 10 geboden
op een rijtje en maak
van de zinnen waar ‘u
zult niet…’ staat, een
tegengestelde zin (een
wel-zin). Wat valt je op?

Regels… sjonge wat kunnen die ontzettend vervelend zijn.
Elke ochtend je tanden poetsen, ’s avonds helpen met tafel
dekken, maximaal een half uurtje schermtijd, geen vieze
woorden zeggen… Het kan zo ontzettend lastig zijn om je
aan de regels te houden. Vind je niet?
De Israëlieten waren eindelijk bevrijd uit Egypte. Ze hadden
alle vrijheid van de wereld. Toch ging dat ook niet helemaal
goed. De levensstijl van de Israëlieten maakte God niet blij.
Hij gaf daarom aan Mozes tien woorden van vrijheid.
Met deze woorden wilde God zijn volk meer
vrijheid geven, dan wanneer ze zelf zouden
bedenken wat goed was. Gods wens voor
ons is dat we vrij mogen zijn. En dat is
goed nieuws!

Bid

06

Lees

Doe

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.’
Johannes 13:34.

Bedenk een
zelfgemaakte regel
die jullie thuis hebben,
maar die eigenlijk niet
zo nodig is en gooi
deze overboord (wel
even overleggen met je
ouders natuurlijk ;).

dinsdag 23 februari

maandag 22 februari

Lees

Wist je dat we in Nederland veel meer regels hebben dan
in de tijd van de Bijbel? Bekijk hier het filmpje over de
Nederlandse grondwet (kijk op jeugdjournaal.nl, en zoek op:
feestje voor de grondwet).
Jezus kwam naar ons toe om uit te leggen dat liefde gaat
voor regels. Hij vindt van elkaar houden belangrijker dan of
het altijd lukt om ons aan de regeltjes te houden. Dat is een
hele opluchting. Sterker nog, de regels die uitgelegd worden
in de Bijbel zijn ook gemaakt omdat God zoveel van ons hield.
Regels zijn eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat het goed
met jou gaat. Niet om het je moeilijk te maken. Kun je eens
met elkaar kijken welke regels er bij jou thuis gemaakt zijn om
ervoor te zorgen dat het goed met jou gaat?

Bid voor de vrijheid
voor mensen die
vanwege hun geloof
gevangen zitten of
vervolgd worden.

Bid
Bid voor een veilig
thuis voor alle kinderen
in Nederland.

Week 2: Verschil maken door regels los te laten
07
woensdag 24 februari
08

Lees

Doe

Eén Heer, één geloof, één doop. Efeziërs 4:1-6.

Bekijk en luister samen
het lied ‘Doe als een
vriend’. Luister via
40dagenkalender.nl/
gezinsboekje het lied
‘Doe als een vriend’

In de tijd dat Jezus op aarde leefde, waren er nog geen ipads,
playstations of laptops.
Jezus heeft dus nooit te maken gehad met het aanmaken
van een account, een wachtwoord die Hij vergeten was,
dat Hij was gehackt, of dat iemand hem online pestte.

Bid

donderdag 24 februari

Heb jij wel eens meegemaakt dat iemand in jouw omgeving,
in jouw klas of kerk online gepest werd? Dat kan een
behoorlijk nare ervaring zijn. In het lied ‘Doe als vriend’ geeft
Elise Mannah één gouden regel voor hoe we met elkaar om
kunnen gaan, ook online. Herken je deze gouden regel?
Bekijk de Bijbeltekst van gisteren nog eens. Deze regel lijkt
erg op de tip die Jezus ons duizenden jaren geleden al gaf.

Bid vandaag voor jouw
vriendschappen.

Lees

Doe

Het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Johannes 7-26.

Vraag vandaag aan
een aantal mensen
of ze wat in het
spaarpotje willen doen,
zodat meer kinderen in
Ethiopië genoeg eten
en drinken hebben.

Wanneer je dorst hebt, heb je eigenlijk een tekort aan water.
Wanneer je te weinig eet en drinkt, doe je je lichaam tekort.
Je kunt ook je eigen hoofd (hoe je denkt over jezelf) te
kort doen, wanneer je steeds maar negatieve dingen over
jezelf denkt.
Jezus ontmoette een Samaritaanse vrouw bij de put en
praatte tegen haar. Dat ging dwars tegen alle zelfgemaakte
regels in, want dat hoorde in die tijd helemaal niet zo. Net
zoals Jezus de vrouw heel goed kende, kent Hij ook ons
door en door. Hij nodigt uit om bij hem te komen, zodat
we kunnen ontdekken hoe we over onszelf mogen denken.
En deze gedachten zijn vaak een heel stuk fijner dan de
gedachten die we soms over onszelf kunnen hebben.

Bid
Bid dat God je laat zien
welke gedachten Hij
over jou heeft.

Week 2: Verschil maken door regels los te laten
09
vrijdag 26 februari

Lees

Doe

‘Oog in oog met jou staan, is niets anders dan oog in oog met
God staan.’ Genesis 33:1-11.

Zet al jouw vrienden
eens op een rijtje.
Zijn deze vrienden,
vrienden die je écht
kunt vertrouwen en bij
wie je jezelf kunt zijn?

Jacob en Esau waren broers van elkaar, maar ze hadden lange
tijd geen goede band met elkaar. De vriendschappelijkheid
tussen hen was ver te zoeken. Jacob was bang geworden voor
het oordeel van Esau. Gelukkig bleek Jacobs angst onterecht
te zijn, en had Esau het beste met hem voor.
Bekijk het filmpje ‘Wat is een echte vriend?’. (Link?) In dit
filmpje vertellen ze dat het belangrijk is dat een echte vriend
je neemt zoals je bent en geen oordeel over je heeft.

Bid
Bid dat je zelf mag
leren om zonder
oordeel naar anderen
te kijken.

Oordelen over iemand zijn eigenlijk ook net als zelfgemaakte
regels. Je keurt iemand af of goed op basis van
een mening. Bijvoorbeeld: ‘jij bent cool,
omdat je merkkleding draagt’. Het fijnst
voel je je bij vrienden bij wie je echt
jezelf mag zijn!

10
zaterdag 27 februari

Lees

Doe

Zijn Vader zag hem in de verte al aankomen, kreeg medelijden
en kuste hem. Lucas 15:11-23.

Bedenk eens hoe je
een feestje kunt geven
waar iedereen welkom
is: jouw hele klas,
vriendengroep, familie
of kerkclub.

Wat is het aller ondeugendste dat je ooit hebt gedaan?
Hoe voelde je je daarna? En vraag eens aan je ouders wat
het aller ondeugendste is dat zij hebben gedaan :).
In het verhaal van de verloren zoon doet de jonge zoon
iets wat nog wat erger is dan het uithalen van kattenkwaad.
Hij heeft van zijn vader een enorme zak geld gekregen, maar
hij geeft het geld uit aan allemaal feestjes! Daar is zijn vader
natuurlijk niet blij mee. Maar kijk eens hoe zijn vader reageert
wanneer de zoon terugkomt naar huis. De vader vindt het
erger dat zijn zoon zich zo naar voelt, dan wat de zoon
heeft gedaan. Zou mooi zijn als dat bij ons thuis ook zo zou
gebeuren, als we weer iets ondeugends hebben gedaan.
Vind je niet?

Bid
Bid dat jouw familie,
vrienden en kennissen
deze grote liefde van
God de Vader mogen
leren kennen.

Week 3: Verschil maken door de juiste woorden
11
maandag 1 maart
12

Lees

Doe

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. 1 Genesis 1:1-5.

Geniet van het filmpje
‘Beauty of Earth’
en alle mooie dingen
die God heeft gemaakt.
Geniet via
40dagenkalender.nl/
gezinsboekje.

Sluit je ogen eens en denk eens één minuut lang aan de
mooiste dingen die God gemaakt heeft. God maakte al deze
mooie dingen door uit te spreken dat ze er moesten zijn.
Door de woorden van God werden er nieuwe dingen gemaakt.

dinsdag 2 maart

Wij zijn gemaakt naar het beeld van God. Dat betekent
dat ook onze woorden scheppingskracht hebben.
Nee, niet letterlijk, maar figuurlijk. Kun jij een voorbeeld
noemen van een situatie waarin jouw woorden het verschil
kunnen maken?

Bid

Lees

Doe

Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat
de mond uit komt, dat maakt een mens onrein. Matteüs 15:1-11.

Wil je ook aan de slag
met het uitdelen van
positieve woorden
in de straat? Op
40dagenkalender.nl/
gezinsboekje vind je
het recept voor de
gelukskoekjes.

Een tijdje geleden wilde Lotte van 9 jaar wat doen voor haar
omgeving. Samen met een vriendinnetje ging ze koekjes
bakken voor de buurt. Dat waren speciale koekjes met een
mooie boodschap erin, dat op een klein stukje papier verstopt
zat in het deeg. Ze noemden de koekjes: ‘gelukskoekjes’.
Na een middag briefjes schrijven met een mooie boodschap
en daarna koekjes bakken, gingen de meiden de deuren
langs om de koekjes uit te delen in de straat. Ze hadden
nooit kunnen bedenken dat de koekjes zo’n goede uitwerking
zouden hebben. De dagen erna kregen de meisjes bedankjes
terug, hoorden ze van buren hoe blij ze geworden waren of
kregen ze simpelweg een brede glimlach van iemand uit de
straat. Het was slechts één enkele zin die voor een ander een
wereld van verschil had gemaakt.

Bid dat we leren in
alle omstandigheden
de juiste woorden te
spreken.

Bid
Bid voor de dingen
waar je dankbaar
voor bent.

Week 3: Verschil maken door de juiste woorden
13
woensdag 3 maart
14

Lees

Doe

Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen.
Marcus 5:35-43.

Stuur iemand die
ziek is deze week een
beterschapskaartje.

Wow! Wist je dat er zelfs mensen beter kunnen worden van
goede woorden? Jezus sprak woorden uit met geneeskracht
tegen de dochter van Jaïrus.
Ook wij kunnen woorden spreken met geneeskracht. Jezus
nodigt zijn volgelingen uit om dit te doen (je leest dit in Lucas
10). Je kunt genezende woorden spreken wanneer iemand
lichamelijk ziek is. Dat doen we zelfs al een beetje elke keer
wanneer we iemand die ziek is ‘Beterschap’ wensen. Je wenst
dan dat het die persoon beter mag gaan. Door woorden
kunnen er grote wonderen gebeuren. Je kunt ook woorden
met (genees)kracht uitspreken over situaties, bijvoorbeeld
als iemand het niet meer ziet zitten. Je kunt bijvoorbeeld
zeggen: ‘Onze klas gaat weer een leuke groep worden!’
Ook als het nu nog moeilijk is in jouw klas. Jouw woorden
kunnen het verschil maken!

Bid
Bid voor iemand in
jouw omgeving die ziek
is en spreek woorden
met geneeskracht uit
(zoals ‘Beterschap’).

donderdag 4 maart

Lees

Doe

De Heer, je God, zal in je midden zijn... in zijn liefde zal hij
zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. Sefanja 3:14-20.

Aan wie zou jij een
Nobelprijs uit willen
reiken? Maak een
certificaat en geef
jouw Nobelprijs aan
de persoon die het
volgens jou verdient.

In 1918 werd in Zuid-Afrika, in het dorpje Mvezo, een
bijzondere jongen geboren. Zijn Afrikaanse naam
‘Rolihlahla’ betekent herrieschopper, zijn Europese naam is
Nelson Mandela. Heb je weleens van hem gehoord? Toen
Nelson wat ouder werd, ontdekte hij dat mensen met een
donkere huidskleur zoals hij een slecht leven in zijn land
hadden. Er waren kantoren, wijken, of zelfs zitplaatsen in de
bus waar alleen witte mensen gebruik van mochten maken.
Nelson wilde zijn volk graag helpen om een beter leven te
krijgen, maar daardoor kwam hij in de gevangenis terecht.
Daar leerde Nelson om de juiste woorden te spreken en
stil te zijn bij woorden die minder belangrijk zijn. Na zijn
gevangenistijd werd Mandela gekozen tot president van
Zuid-Afrika en won hij één van de grootste prijzen die er
bestaan… de Nobelprijs voor de vrede. Omdat de woorden
van Nelson zorgden voor meer gelijkheid en vrede.

Bid
Bid dat je een
vredestichter mag zijn
door de juiste woorden
te spreken.

Week 3: Verschil maken door de juiste woorden
15
vrijdag 5 maart

Lees

Doe

Denk toch aan uw dienaren, Abraham, Isaäk en Israël aan
wie u onder ede deze belofte hebt gedaan ….. Toen zag
de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil.
Exodus 32:7-13.

Denk eens na of jij
beloftes hebt gedaan
die je niet nagekomen
bent. Zou je deze
alsnog kunnen
nakomen?

Mozes had van God leefregels gekregen voor het volk Israël.
Deze leefregels had hij aan het volk overgebracht en het hele
volk had plechtig beloofd zich aan de afspraken te houden.
Maar de eerstvolgende keer dat Mozes de berg op ging, ging
het helemaal mis met de Israëlieten. Ze maakten een gouden
beeld en zeiden dat het beeld hun God was. Ze braken hun
belofte en dat brak het hart van God. God wilde het volk daar
eigenlijk voor straffen, maar gelukkig herinnerde Mozes God
eraan dat hij het volk ook wat had beloofd. En God houdt
altijd zijn woord.

Bid
Bid voor het werk van
Tearfund in Ethiopië,
zodat veel moeders
en kinderen geholpen
mogen worden.

Een belofte is een JA-woord dat veel kracht heeft. Een belofte
breken, kan iemand veel pijn doen. Wat kan jou helpen om de
beloftes die jij doet ook daadwerkelijk na te komen?

16
zaterdag 6 maart

Lees

Doe

Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen
naar haar werpen. Johannes 8:1-11.

Download via
40dagenkalender.nl/
gezinsboekje de
‘kletskaartjes over
pesten’ en stel voor
aan jouw juf of meester
om deze in de klas te
bespreken. Thuis de
kletskaartjes bespreken
kan ook!

Je kent nooit het hele verhaal van de ander. Daarom is
het belangrijk om niet meteen je mening klaar te hebben.
Grote kans dat je iets over het hoofd ziet.
De vrouw in het verhaal van Johannes 8 had iets gedaan wat
in de ogen van de andere mensen niet goed was. Ze wilden
om haar te straffen stenen naar haar gooien. Maar eigenlijk zei
Jezus: ’Zijn jullie dan zelf allemaal perfect? Alleen degene die
zelf nog nooit een fout heeft gemaakt, mag een steen gooien.’
En natuurlijk was er niemand die toen nog een steen gooide,
want perfecte mensen bestaan niet. Of eh…
ben jij het misschien ;)?

Bid
Bid dat je dapper mag
zijn en opkomt voor
anderen wanneer dit
nodig is.

Week 4: Verschil maken door te geloven
17
maandag 8 maart
18

Lees

Doe

Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem
dringend: ‘Stuur haar toch weg anders blijft ze maar achter
ons aan schreeuwen.’ Matteüs 15:21-28.

Waar heb jij geloof
voor of waar heb jij
hulp bij nodig? Schrijf
het op een groot vel en
bid er samen voor.

De vrienden van Jezus schaamden zich naar voor die
schreeuwende vrouw tussen de mensen die om Jezus heen
stonden. Ze vonden dat zij Jezus met rust moest laten en dat
Jezus haar maar weg moest sturen. De Kanaänitische vrouw
zelf schaamde zich niet. In haar hoofd ziet ze namelijk al
precies waar Jezus toe in staat is. En zelfs zonder dat ze haar
situatie hoeft uit te leggen, beantwoordt Jezus haar geloof.
Hij geneest haar dochtertje. Een groot geloof laat zich door
niks en niemand tegenhouden.

Bid
Bid dat je groot mag
leren geloven.

dinsdag 9 maart

Lees

Doe

Maar hij keurde haar geen woord waardig.
Matteüs 15:21-28.

Kan je van restjes afval
(bijvoorbeeld doppen,
karton, plastic etc) een
mooi nieuw kunstwerk
maken?

Tim komt op het feestje van zijn beste vriend Rayan. Hij baalt
een beetje, want hij is flink te laat. Hij baalt nog meer als hij
ziet dat alle taart al is opgegeten door de andere jongens.
Er ligt nog een half stuk aardbeientaart op een bordje waar
al een hap uit is genomen. Jakkie, denkt Tim. Het liefst zou
hij weer naar huis gaan.
Restjes krijgen, is normaal gesproken niet leuk. Dat kan zelfs
erg onrechtvaardig voelen. In het geval van de vrouw lag dat
anders. Alles wat Jezus geeft, is meer dan genoeg. Zelfs de
kruimels die Jezus geeft, waren meer dan genoeg om haar
wens in vervulling te laten gaan.

Bid
Bid dat we leren om
niet méér te nemen dan
we nodig hebben.

Week 4: Verschil maken door te geloven
19
woensdag 10 maart
20

Lees

Doe

U hebt een groot geloof. Matteüs 15:21-28.

Het vertrouwensspel is
een mooie oefening in
vertrouwen. Daarbij
laat de één zich als
een plank naar achter
vallen en de ander
staat erachter om op
te vangen.

Van een afstand leek de sloot zo makkelijk te overbruggen.
‘Hier spring ik zo overheen’, riep Harmke stoer. Maar toen ze
dichterbij kwam, zag ze dat het toch een vrij brede sloot was.
Ze nam een aanloop en sprong. Maar terwijl ze afzette,
begon ze tóch te twijfelen… belandde ze half in het water!
Wanneer ze vertrouwen had gehad, was de sprong
waarschijnlijk wél gelukt.

donderdag 11 maart

Heb jij wel eens een risico genomen? Een risico nemen,
is een keuze maken voor iets, terwijl je niet zeker bent van
de uitkomst. In Johannes 14 zegt Jezus dat we altijd op hem
en zijn vader mogen vertrouwen en daarom niet ongerust
hoeven te zijn. Ook niet als we niet helemaal zeker zijn van
de uitkomst.

Bid

Lees

Doe

Wat u verlangt, zal ook gebeuren. Matteüs 15:21-28.

Maak in plaats van je
eigen verlanglijstje eens
Gods verlanglijstje.

Zo hé, dat is relaxed. Wanneer je alleen deze losse tekst uit
Matteüs 15 leest, lijkt het wel alsof je van God alles krijgt wat
je wil. Een soort sprookje eigenlijk. Toch lijkt de praktijk wel
anders. Wanneer je hebt gebeden voor iets specifieks kan het
ook gebeuren dat dit niet (meteen) gebeurt. Heb je dat wel
eens meegemaakt?
In de Bijbel staan aanwijzingen over hoe en wat we aan God
kunnen vragen. In 1 Johannes 5 (vers 14) legt Johannes uit
dat we zeker mogen weten dat God luistert wanneer we iets
vragen dat past bij wat God wil. Dat is bijzonder! Hoe meer
wij verlangen naar God, hoe meer we op hem
gaan lijken. Hoe meer we op hem
gaan lijken, hoe meer we
hetzelfde gaan willen als Hij.

Bid dat je vertrouwen
op God sterk mag zijn
in situaties die je
spannend vindt.

Bid
Bid dat Gods wil
door jou heen gedaan
mag worden.

Week 4: Verschil maken door te geloven
21
vrijdag 12 maart

Lees

Doe

Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen
en vele anderen meegebracht. Matteüs 15:29-31.

Help vandaag een
ander een handje.
Dit kan ook wat extra
hulp zijn voor de
kinderen in Ethiopië
(zie spaarpotproject).

‘Man, wat is er gebeurd?’ vraagt Stephan geschrokken
aan Dirk, die huilend komt aan lopen. ‘Ik ging nog een potje
voetballen op het schoolplein. Toen schopten twee rotjongens
tegen mijn fiets aan en nu zijn er spaken verbogen. Mijn fiets
kan nóóit meer gemaakt worden!’ ‘Kom op Dirk’ zegt Stephan.
‘Dit komt goed joh! Mijn vader is superhandig, hij is net een
fietsenmaker! Zeker weten dat jouw fiets straks weer als
nieuw is!’
De blinden en verlamden werden naar Jezus getild. Hadden
ze zelf het geloof dat ze weer ‘gemaakt’ konden worden?
Misschien niet. Maar Jezus wist wat zijn vader kon en sprak
namens zijn vader genezing over hen uit. Soms vinden wij
het moeilijk om iets te geloven. Op die momenten mogen
we weten dat Jezus ook voor ons bidt.

22

Bid
Welke complimenten
zou jij Jezus willen
geven? Vertel de
Here Jezus wie
Hij voor jou is.

zaterdag 13 maart

Lees

Doe

Toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden
ze zeven manden vol. Matteüs 15:32-39.

Heb jij een plan
gemaakt om in deze
vastentijd meer tijd
met Jezus door te
brengen? Maak daar
nu tijd voor vrij.

Aan de rand van de grote stad São Paulo, een stad in Brazilië
met meer dan 20 miljoen mensen, ligt de berg ‘Monte de
Oraçaō’. Dat betekent ‘Gebedsberg’. Christenen uit de wijde
omtrek gaan naar deze berg toe wanneer ze zich graag willen
bidden tot God. Sommigen slaan er zelfs hun tent op om er
een aantal dagen lang te bidden. Ze maken zich niet druk over
wat er beneden aan de berg gebeurt of dat ze genoeg eten
mee hebben.
Net als de mensen op Monte de Oraçaō laten de mensen
in het verhaal van de broden en vissen zien dat ze
ONTZETTEND graag bij Jezus willen zijn. Hoe reageert
Jezus op de toewijding van deze mensen? Hij geeft ze
meer dan genoeg!

Bid
Bid vandaag eens
5 minuten extra.

Week 5: Verschil maken door te zijn als een kind
23
maandag 15 maart
24

Lees

Doe

Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste
in het koninkrijk van de hemel. Matteüs 18:1-4.

Schrijf een brief aan
God. Over hoe je over
hem denkt en wat je
voor hem voelt. Bewaar
deze brief, zodat je
deze over 20 jaar nog
eens terug kunt lezen.

Wat vind jij van al dat grote mensen gedoe? Van die
gesprekken waar je ouders het altijd over hebben? Of de
tv-programma’s waar volwassenen naar kijken? Wat er
besproken wordt op het journaal. Niks aan toch?!
Moet je eens kijken wat er nu in de Bijbel staat. Volwassenen
mensen moeten juist zijn als kinderen. En dat terwijl aan jou
geleerd wordt hoe je groot moet zijn. En misschien wil je zelf
ook al wel groot zijn. God is dus juist ontzettend blij met jou.
Juist op dit moment, door wie je bent.

Bid
Bid dat je je goede
eigenschappen houdt,
ook als je groot wordt.

dinsdag 16 maart

Lees

Doe

Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan
moeten jullie ook doen. Johannes 13:15.

Op 40dagenkalender.
nl/gezinsboekje vind
je de clip ‘Dans in
zijn vrijheid’. Dans en
vraag de volwassenen
bij jou thuis om jouw
voorbeeld te volgen.

Heb je er wel eens over nagedacht waarom je altijd de
melk in de koelkast terug zet in plaats van in de kledingkast?
Of waarom je standaard na je toiletbezoek doortrekt? Je hebt
het waarschijnlijk je vader, moeder, broer of zus een keer zien
doen. Je leert het snelst door ‘imitatie’, dat betekent door het
na te doen.
Alles wat jij hebt geleerd, daar kun je een ander mee tot
hulp zijn. En als je het zelf even niet meer weet… kijk dan
naar jouw goede voorbeeld. Voor wie in jouw
omgeving zou jij een voorbeeld kunnen zijn?

Bid
Bid dat je een
voorbeeld voor veel
anderen mag zijn.

Week 5: Verschil maken door te zijn als een kind
25
woensdag 17 maart

Lees

Doe

Als iemand honderd schapen bezit en één daarvan dwaalt
af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen
achterlaten en op weg gaan om het verdwaalde dier te
zoeken? Matteüs 18:12-14.

Bestaan er ook
schaapskooien bij
jou in de buurt?
Helemaal leuk als je
de schaapherder wat
vragen kunt stellen!

In de tijd van de Bijbel was de baan van herder een zwaar
beroep. Het was de taak van de herder om een kudde
schapen te leiden en te beschermen, want er kon nogal wat
gebeuren onderweg. Er konden rovers komen of gevaarlijke
dieren. De herder deed zijn best om er voor te zorgen dat de
kudde bij elkaar bleef, zodat er geen schaapjes gepakt werden.

Bid
Bid dat je de stem van
de herder steeds beter
mag leren verstaan.

Jezus wordt in de Bijbel een aantal keer vergeleken met een
herder. Er wordt zelfs gezegd dat Hij een goede herder is.
En wij worden vergeleken met schaapjes, omdat wij op hem
mogen vertrouwen. Op welke manier zou jou iets kunnen
overkomen of hoe zou jij de weg kwijt kunnen raken? Wat
een ontzettend veilig idee dat Jezus er áltijd voor wil zorgen
dat het goed met je gaat.

26
donderdag 18 maart

Lees

Doe

Als één van je broeders of zusters zondigt, moet je die daar
onder vier ogen op aanspreken. Matteüs 18:15-17.

Bekijk op
40dagenkalender.nl/
gezinsboekje hoe Dean
aan de leugendetector
wordt gezet. Is er iets
wat jij moeilijk vindt om
te vertellen? Misschien
is het nu een goed
moment om er met
iemand over te praten.

De waarheid vertellen is zo makkelijk nog niet. Wat als een
vriend of vriendin net nieuwe kleren heeft en jij vindt de
nieuwe trui afschuwelijk. Durf je dat dan te zeggen? En stel
dat toen niemand keek, jij een flinke kras maakte op de auto
van je vader. Zou je dat dan vertellen? Het is moeilijk om
eerlijk toe te geven dat je iets hebt gedaan of gezegd dat niet
goed is. Het is helemaal moeilijk om toe te geven dat je iets
voelt dat niet aardig is of heel vervelend is. Toch helpt het
eerlijk toegeven je om iets écht goed te kunnen maken.

Bid
Bid dat je hart zuiver
(eerlijk) mag zijn
en blijven.

Week 5: Verschil maken door te zijn als een kind
27
vrijdag 19 maart

Lees

Doe

Ik verzeker jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde
eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn vader
in de hemel het voor hen laten gebeuren. Matteüs 18:19-25.

Met wie zit je vandaag
aan tafel? Schrijf van
één persoon op waarin
hij of zij lijkt op het
karakter van Jezus.

Heb je wel eens een ‘popcorn’ gebed gedaan? Iemand
begint met God te danken voor iets. Zo kun je bijvoorbeeld
zeggen: ‘Here, dank U dat U ons geeft wat we nodig
hebben.’ En dan kan de volgende zeggen: ‘Voor het eten
dat we van U gekregen hebben.’ En dan zegt de derde:
‘En dat ik familie heb om dit samen op te eten.’ Je mag
ook een nieuw onderwerp op ‘ploppen.’

Bid
Bid samen een
popcorn gebed.

Het is een creatieve manier om te bidden, waarbij je elkaar
aanvult en eensgezind iets zegt of vraagt aan God, zoals
Jezus vertelt in Matteüs. Wedden dat als je het een aantal
keer gedaan hebt, je steeds creatiever wordt?

28
zaterdag 20 maart

Lees

Doe

Toen kwam Petrus bij hem en vroeg: ‘Heer, hoe
vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij tegen me zondigt?
Zeven keer?’ Jezus zei tegen hem: ‘Ik zeg je, niet zeven keer,
maar wel 77 keer.’ Matteüs 18:21.

Heb jij wel eens ruzie
gehad met iemand,
maar het nog niet echt
goed gemaakt met de
ander? Probeer dat
alsnog te doen.

Vorige week ontdekte ze dat Julia, haar oudere zus, alles uit
haar dagboek heeft gelezen. En dat ze er ook nog met haar
vriendin over heeft gekletst! Sinds die tijd heeft Lotte niets
meer tegen Julia gezegd. Ze is woedend op haar zus. Vandaag
kwam Julia naar haar toe. ‘Het was gemeen van me, Lotte. Ik
snap dat je boos op me bent. Ik wil graag dat het weer goed is
tussen ons. Wil je me vergeven?’ Lotte voelt hoe boos ze nog
is. Wat een moeilijk vraag!
Petrus heeft ook een vraag over vergeven. Hoe vaak moeten
we iemand vergeven die jou telkens dwarszit of beledigt?
Jezus geeft hiervoor een grote rekensom: 7x70 maal.
En Hij bedoelt daarmee: oneindig veel keer.

Bid
Bid dat je hart altijd
bereid mag zijn de
ander te vergeven.

Week 6: Verschil maken door niet belangrijk te (willen) zijn
29
maandag 22 maart

Lees

Doe

Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee
vissen – maar wat hebben we daaraan met zoveel mensen.
Johannes 6:1-12.

Teken een cirkel en
daarin schrijf je jouw
talent, idee of spullen
die je graag in zou
willen zetten voor
anderen. Teken van de
cirkel een lijn, waarbij
je ideeën bedenkt hoe
je dit kunt doen. Je
zult zien dat er veel
meer mogelijk is dan
je denkt.

Moet je je eens voorstellen dat jij, met iets dat jij hebt of kan,
honderden mensen in de wereld zou kunnen helpen! De
jongen uit het verhaal in Johannes had vast nooit gedacht dat
wat hij had genoeg zou zijn om de honger van zoveel mensen
te stoppen.

Bid
Geef je idee of talent
aan God, zodat Hij er
nog veel meer mee
kan doen.

30
dinsdag 23 maart

Lees

Doe

‘Ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in
de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een
paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn
zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’
1 Koningen 17:7-16.

Schrijf op en spreek uit
waar jij krachtig in bent.
Doe dit de hele week
lang.

Heb je wel eens meegemaakt dat anderen je te jong, te saai
of te vreemd vonden om mee te doen? Het gevoel dat je niet
genoeg bent of hebt, is niet leuk. En vaak ook nog eens heel
erg onterecht!

Bid

In de tijd van de Bijbel werden meisjes en vrouwen vaak gezien
als mensen die niet zo veel te bieden hadden. De mannen
werkten, verdienden geld en zo was er eten voor de familie.
Elia lost het probleem van de vrouw van Sarafat niet op door
haar een bak met geld te geven. Hij laat haar zien dat wat zij
zelf heeft genoeg voor God is. Zo maakt hij haar positie sterk
en krachtig. Waarin heb jij het gevoel dat je tekort komt? God
wil jou ook laten zien dat je sterk en krachtig bent.

Bid dank God dat hij jou
sterk gemaakt heeft.

Week 6: Verschil maken door niet belangrijk te (willen) zijn
31
woensdag 24 maart

Lees

Doe

‘Ach kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria
gaan, die zou hem wel genezen.’ 2 Koningen 5:1-16.

Bekijk op
40dagenkalender.nl/
gezinsboekje de
expositie ‘Kleine
moeite’.

In Nederland vertalen dagelijks veel kinderen met een
migratieachtergrond voor hun ouders, omdat zij niet goed
Nederlands kunnen. De kinderen zijn daardoor een verbinder.
Zij zijn de reden dat er twee werelden aan elkaar worden
verbonden. Zodat een moeder bijvoorbeeld de juiste
medicijnen krijgt bij de apotheek, of een tante wordt geholpen
met het vinden van haar boodschappen in de supermarkt.
Net als het meisje in het verhaal van Naäman worden deze
kinderen vaak niet gezien, terwijl ze juist de belangrijkste
personen zijn om de situatie goed te laten aflopen.

Bid
Bid dat jouw ogen
open mogen zijn voor
kinderen en momenten
die veel betekenen
(voor een ander).

Meyrem Altuntepe was zelf ook zo’n verbinder. Voor de
expositie ‘Kleine moeite’ interviewde, fotografeerde en
filmde ze enkele kinderen in Tilburg-West die net als zijzelf
zo’n rol als verbinder hebben.

32
donderdag 25 maart

Lees

Bid

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het
dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Matteüs 5:13.

Bid dat je verlangt te
groeien als volgeling
van Jezus.

Waar is zout goed voor? Jezus noemt ons ook het zout. Zout
kan hét verschil maken. Maar dit gebeurt niet zo maar, daar is
tijd voor nodig. Om dat te ontdekken gaan we vandaag een
proef doen samen. Plaats een dikke laag zout op de bodem
van een glazen pot. Giet water in de pot, zodat de pot voor
een kwart gevuld is. Roer het zout door het water. Niet al het
zout zal oplossen. Er blijft waarschijnlijk een dikke laag zout
op de boden van de pot liggen. Knoop een paar stukjes touw
aan een pen of potlood en laat deze stukjes touw in het water
bungelen. Laat de pen rusten op de bovenkant van de pot.
Plaats de pot op een warme plek en wacht een aantal dagen.
Het water verdampt en zullen zoutkristallen zich op de touwen
gaan vormen. Net zoals de zoutkristallen groeien aan het touw,
groeien wij als smaakmaker als we ons vasthouden aan Jezus.

Week 6: Verschil maken door niet belangrijk te (willen) zijn
33
vrijdag 26 maart
34

Lees

Doe

Op een zeker moment kwam men bij het gedeelte waarin
stond dat Mordechai iets had onthuld over Bigtan en Teres,
twee eunuchen die de koning als lijfwacht dienden, en wel dat
zij een plan hadden beraamd om koning Ahasveros om het
leven te brengen. Ester 6:1-11.

Loop eens een rondje
door jouw buurt, zie je
kinderen die jou eerst
nooit opvielen? Maak
een praatje met ze of
bid voor ze.

Ishana komt uit Nepal. Toen ze acht jaar was, werd ze ontvoerd
door mensensmokkelaars en verkocht aan een Irakese man voor
13.000 dollar. Jarenlang moest ze huishoudelijk werk doen bij
dit gezin in een ander land. Gelukkig kreeg ze op een dag de
mogelijkheid om een berichtje te sturen naar haar Nepalese
familie, waardoor ze bevrijd kon worden. Ishana is nu 15 jaar en
door wat ze gezien en gehoord heeft op haar jonge leeftijd, kan
ze nu lesgeven aan leraren, politie-agenten en ouders. Daardoor
zorgt ze ervoor dat het smokkelen van meisjes meer en meer
voorkomen kan worden. Eigenlijk is Ishana een ‘boodschapper’
zoals Mordechai dat was. Ze geeft belangrijke informatie aan
de juiste mensen. Zo zie je maar dat wie op het eerste gezicht
onzichtbaar lijkt, van onschatbare waarde kan zijn.

Bid
Bid dat het verkopen
van kinderen en grote
mensen zal stoppen.

zaterdag 27 maart

Lees

Doe

‘Mag ik u vragen’, antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël
kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse,
niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.
Rechters 7:1-25.

Loopt jullie
spaarpotjesproject
goed? Neem je
spaarpotje morgen
mee naar de kerk
(als dat kan), misschien
willen er wel meer
mensen meedoen!

Sommige mensen hebben een grote mond en willen altijd
maar vooraan staan. Gideon had eigenlijk een te kleine mond.
Hij kwam niet op voor zijn volk en voor zijn eigen God. Hij
verstopte zich eigenlijk een beetje. En je verstoppen, terwijl
je weet dat er van alles aan de hand is, is best wel laf.
Het kan best spannend zijn om iets te doen wat je nog nooit
gedaan hebt. Bijvoorbeeld een praatje maken met een groepje
kinderen waar je nog nooit eerder mee hebt gepraat. Gideon
vond het maar lastig om dapper te zijn. Door te testen of
God écht bij hem zou zijn, werd hij uiteindelijk een strijder en
een held. Gods hulp vragen in moeilijke situaties - daar heb
je ook moed voor nodig. Maar het kan uiteindelijk voor een
overwinning zorgen!

Bid
Waar zou jij Gods hulp
bij kunnen gebruiken?
Vraag hem of Hij je wil
laten zien dat Hij bij
je is.

Week 7: Verschil maken door ultiem lief te hebben
35
maandag 29 maart

Lees

Doe

Het aller-, allerbelangrijkst vond Jezus dat we elkaar lief
zouden hebben. Wist je dat je liefde kan oefenen? Ze zeggen
wel eens dat liefde een werkwoord is.

Oefen alle vormen van
de liefde deze week
een keertje.

De Amerikaanse meneer Chapman bedacht dat je liefde kan
laten zien aan iemand anders op vijf verschillende manieren.
Hij legt uit dat je liefde kan laten zien door positieve woorden
en door tijd en aandacht aan iemand anders te geven. Je kunt
ook cadeautjes geven als manier van liefde of iemand helpen
door een klusje voor hem of haar te doen. De laatste manier is
de liefde te laten zien door een aanraking, zoals een knuffel of
klopje op de schouder.

Bid
Bedank Jezus voor zijn
ultieme liefde voor ons.

De één houdt heel erg van de ene manier en de ander wordt
juist heel erg blij van een andere manier. Het zijn allemaal
manieren om liefde uit te delen. Probeer het maar eens uit!

36
dinsdag 30 maart

Lees

Doe

Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst
en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie
namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek
en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar
mij toe. Matteüs 25:31-46.

Schrijf de naam van
iemand die je niet zo
leuk vindt op je spiegel
en bid elke dag voor
deze persoon.

Josefien kwam elke dag langs het Centraal Station van
Amsterdam op weg naar werk. Vandaag zat er een man tegen
de muur van het station. Al lange tijd had hij geen eigen huis
meer. ‘Heb je wat te eten voor me?’ riep hij naar Josefien. Zonder aarzelen gaf ze hem haar lunch. Toen bedacht ze dat ze
ook nog een extra concertkaartje in haar zak had. ‘Wil je met
me mee naar een optreden van het Philharmonisch orkest?’
De man begon te huilen. Josefien snapte het niet. Ze had
toch iets fijns gevraagd? Toen vertelde de man dat hij zelf
ook muzikant was geweest en hoe erg hij de muziek miste.
Hij wilde dolgraag met haar mee. En Josefien? Zij was trots
dat ze naast deze topmuzikant in de zaal mocht zitten!

Bid
Bid voor mensen
in Nederland die
dakloos zijn.

Week 7: Verschil maken door ultiem lief te hebben
37
woensdag 31 maart

Lees

Doe

Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: ‘Heer,
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven,
of dorstig en u te drinken gegeven?’ Matteüs 25:31-46.

Met welke simpele
dingen maak jij mensen
blij? Deel er nog wat
van uit vandaag.

Heb jij iemand wel eens een glimlach gegeven? Of iets van
je zakgeld gegeven aan een goed doel? Of heb je misschien
wel eens een mooie tekening gemaakt om iemand blij mee
te maken? Liefde uitdelen is soms makkelijker dan je denkt.
Je kan het uitdelen door hele kleine dingen.

Bid
Bid dat je mag
zien wie Gods liefde
nodig heeft.

Dingen die je zegt of dingen die je maakt, kunnen heel
veel betekenen voor iemand. Zelfs alleen al jouw gezichtsuitdrukking kan iemands hele dag weer goed maken. En het
mooie is, je maakt niet alleen de ander blij. Je wordt er zelf
ook ontzettend blij van.

38
donderdag 1 april

Lees

Doe

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Matteüs 6:1-18.

Teken de weg van
het graan op het veld
tot de boterham op
jouw bord.

Jochem is zijn broodtrommel vergeten en nu heeft hij enorme
trek tijdens de les. In de Bijbel deed God elke keer een wonder
als zijn volk geen eten had. Doet God dat nu ook nog steeds?
Nu zit hij wel te balen dat hij gisteren zijn derde boterham
gewoon in de prullenbak heeft gegooid.
‘Jochem, weet jij het antwoord? Waar ligt de Atlantische
Oceaan?’ ‘Juf, ik heb niet opgelet, want ik heb zo’n trek!’
zegt hij. De juf speelt er meteen op in. Ze zegt: ‘Ik denk ook
dat het de hoogste tijd voor pauze is. Wie van jullie kan wat
van zijn lunch missen voor Jochem?’ vraagt ze. Dankbaar kijkt
Jochem naar de juf. Wat is hij blij met die klasgenootjes die
met hem willen delen... en met zo’n lieve juf.

Hoeveel mensen denk
je, hebben er aan
meegewerkt om het
van graankorrel tot een
boterham op jouw bord
te maken?

Bid
Bid het Onze Vader
en besef dat je de zin
‘geef ons heden ons
dagelijks brood’ voor
iedereen mag bidden.

Week 7: Verschil maken door ultiem lief te hebben
39
vrijdag 2 april

Lees

Doe

Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren
Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn
vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God.
Leviticus 19:33,34.

Ken jij iemand die
gevlucht is? In je
klas of in je straat?
Bedenk eens wat je
kunt betekenen voor
iemand die gevlucht is
naar Nederland.

Stel dat jij in een vreemd land zou komen, omdat je niet meer
hier in Nederland zou kúnnen wonen. Hoe zou je dan graag
ontvangen willen worden? Op dit moment zijn er in de hele
wereld meer vluchtelingen dan ooit. Bijna 80 miljoen mensen
kunnen niet meer wonen in hun eigen huis, door natuurrampen,
hongersnood of oorlogen. Dat is ruim vier keer het aantal
mensen dat in heel Nederland woont! Gek genoeg, zijn er
afgelopen jaren steeds minder gevluchte mensen in Nederland
komen wonen. Terwijl er juist meer mensen op de vlucht zijn…

Bid
Bid dat de regering
in Nederland ook
liefde mag voelen voor
vluchtelingen en goede
beslissingen neemt.

Het allerliefste willen de mensen die gevlucht zijn natuurlijk
weer terug kunnen naar hun eigen huis. Maar kunnen wij tot
die tijd hen het gevoel geven dat ze hier thuis mogen zijn en
hen met liefde ontvangen?

40
zaterdag 3 april

Lees

Doe

Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt
en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker
schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.
Jesaja 58:6-12.

Zing en dans het
lied ‘Superveel’. Via
40dagenkalender.nl/
gezinsboekje kan je
lekker dansen op het
lied ‘Superveel’.

‘Mam’, zegt Ezra vragend. Hij ligt in bed. Zijn moeder heeft net
een Bijbelverhaal voorgelezen over Jezus. Zijn moeder volgt
zijn blik en ziet een boek liggen over superhelden. ‘Ik denk dat
de hulk sterker is dan Jezus’, zegt Ezra bedenkelijk. ‘Kijk maar
eens naar die spieren!’
Zijn moeder glimlacht. ‘Maar wat’, zegt zijn moeder, ‘als ik
je vertel dat Jezus alleen al door het geluid van zijn stem de
wind en de storm kon stoppen? En dat Hij met zijn gedachten
mensen beter kon maken? En dat Hij zelfs kon opstaan uit de
dood? Dat is geen spierkracht, maar bovennatuurlijke superkracht! En…’ vervolgt mama, ‘deze superheld woont in jou!
Daardoor kun jij nu ook van deze liefde en kracht uitdelen.’
Ezra’s ogen glimmen als lichtjes. ‘Wow, daar is de hulk niks bij!’

Bid
Bid dat jij superveel
van de liefde en kracht
van Jezus mag uitdelen
aan anderen.

Doe je mee met het spaarproject?
Wil jij er samen met andere kinderen voor zorgen dat kinderen in Ethiopië
genoeg te eten hebben en naar school kunnen gaan? Voor 20 euro kunnen
we een moeder zaden geven om eten te verbouwen, zodat haar kinderen
gezond en sterk worden en goed kunnen opletten op school.
Download het spaarpotje via 40dagenkalender.nl/spaarproject.
Knutsel het spaarpotje in elkaar en spaar mee tijdens de veertigdagentijd.
Je kunt bijvoorbeeld het geld waar je normaal snoepjes van koopt, nu in
het spaarpotje doen. Maar je kunt het spaarpotje ook meenemen naar
een familiefeest of naar de kerk, zodat je anderen kunt vragen om ook
mee te helpen.
Is de veertigdagentijd voorbij? Stort dan het bedrag op je bankrekening
(vraag dit aan je ouders) en maak het over naar: NL32 ABNA 0501 0303 01,
ten name van Tearfund, onder vermelding van: ‘spaarpotje kalender’.
Meer informatie lees je op:

40dagenkalender.nl/spaarproject

