
Licht voor
 Libanon

Leven in Libanon
Hoewel de natuur prachtig is in Libanon, is het leven daar niet 

makkelijk. Het lijkt wel of het ene probleem nog niet voorbij is, of 

het volgende probleem begint al weer. Zo heeft Libanon te maken 

gehad met:

• Een oneerlijke overheid, ze zorgen niet goed voor de mensen

• Een economische crisis, mensen hebben te weinig geld

• Heel veel vluchtelingen uit Syrië, waar het oorlog is

• De coronacrisis, waardoor veel mensen niet konden werken

• Een heftige explosie in de hoofdstad, waardoor veel gebou-

wen zijn verwoest

En toch gebeuren er ook hoopvolle dingen. Hoewel de meeste 

mensen moslim zijn, zijn er ook kerken in Libanon en in Libanon 

mag je gewoon vrij over God vertellen. Zo ontdekken steeds 

meer mensen Wie God is. Ook al lijkt de situatie soms hopeloos, 

doordat ze de Heere Jezus leren kennen, komt er toch Licht in 

hun leven.
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Gabriëlle
Bekijk op gzb.nl/wereldkidslibanon eens het fi lmpje van Gabriëlle. Zij woont in Libanon en vertelt enthou-siast over hoeveel de Heere Jezus voor haar betekent.
• Lijk jij zelf op Gabriëlle? Waar-om juist wel of juist niet?• Wat vind jij zelf het mooiste aan het kennen van de Heere Jezus?

Wie is het? 
Elke speler kiest in het geheim een kind. Door ja- en nee vragen probeer je uit te vinden welk kind je 
tegenstander in gedachten heeft. Tip: leg iets over de kinderen waarvan je weet dat ze het niet zijn. 
Wanneer je denkt dat je het geheime kind weet mag je raden. Wanneer je het verkeerd raadt, verlies 
je het spel. Wanneer je het goed raadt, heb je gewonnen!
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Wereldkids is gemaakt door de GZB. De GZB wil graag dat alle mensen Jezus leren kennen. 
Daarom wonen er overal in de wereld zendingswerkers van de GZB. Zij vertellen in hun land 
over Jezus en helpen mensen die het moeilijk hebben. 
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Wil je nog meer weten 
over Libanon? Scan 
dan deze QR code.



Verhaal van Luna
Hieronder staat een verhaal uit Libanon. Vul jij de 

ontbrekende woorden in? Je mag elk woord één keer 

gebruiken. 

Kies uit: 
betalen › Midden-Oosten › Philemon › basisschool › 

besten › zendingswerker › twee › peuterschool › 

welkom › toekomst

In Libanon, een land in het ____________, is er een 

christelijke peuterschool, speciaal voor vluchtelin-

genkinderen uit bijvoorbeeld Syrië. Philemon heet het 

schooltje. Heleen van den Berg is een ____________ 

uit Nederland die werkt op de peuterschool Philemon. 

Vader Samir bracht twee jaar geleden zijn dochter 

Luna naar Philemon. Luna was toen 2 jaar. Vader 

Samir wist niet zeker of hij Luna wel echt naar de 

____________ wilde laten gaan. “Ik kan het eigenlijk 

niet ____________”, zei hij. En hij zei ook: “En Luna is 

een meisje, misschien wil ik wel niet dat zij naar school 

gaat.” 
“Ze is hier hartelijk ____________”, zei een medewer-

ker van de peuterschool Philemon. En ze dacht erbij: 

alle kinderen, of je nou een jongen of een meisje bent, 

mogen naar school! 

Het is nu ____________ jaar later. Het gaat heel goed 

met Luna. Ze is nu 4 jaar en zit op de ____________. 

Ze spreekt al drie talen! Als je Luna ziet, zie je een slim 

en vrolijk meisje. Vader Samir kwam pas nog een 

keertje langs op de peuterschool ____________. Hij 

straalde van trots. “Ik ben een arme man en zal altijd 

arm blijven”, zei hij. “Maar mijn dochter heeft een 

____________.” Want zo belangrijk is onderwijs. En 

hij vertelde erbij dat Luna tot de ____________ van 

haar klas hoort!

Bijbeltekst
Jezus zegt: “Ik ben het Licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet 

in de duisternis wandelen, maar zal 

het licht van het leven hebben.” 

(Johannes 8: 12)

Mozes op de vlucht
Op www.gzb.nl/wereldkidslibanon vind je een fi lmpje met het verhaal van 
Mozes die op de vlucht is. Ver weg van zijn geboorteland spreekt God tot 
hem. Schrijf of teken in elk kader een deel van het verhaal wat past bij het 
plaatje in het kader.

De Nieuwsgier 
in Libanon
Bekijk op www.gzb.nl/wereldkidslibanon 

de afl evering van GZB TV over Libanon.

• Hoe zou jij het vinden om in Libanon 

te wonen? Wat lijkt je leuk en wat lijkt 

je moeilijk?
• De zendingswerkers proberen iets 

van Gods licht te brengen in Libanon. 

Op welke verschillende manieren 

doen zij dit?
• Hoe kun jij zelf iets van Gods licht 

laten zien aan iemand die het moeilijk 

heeft? Schrijf hieronder eens iets op 

wat je kunt doen: 

_____________________________

_____________________________

Vlag van Libanon
Weet jij hoe de vlag van Libanon eruit ziet? 
Kleur hem zo mooi mogelijk in!

Geroosterd brood 
met Labneh
Lebneh is hartige dikke uitgelekte yoghurt 
met zout wat veel in Libanon wordt gegeten.

Wat heb je nodig? 
• 500 g yoghurt Griekse stijl 0%
• ½ tl tafelzout
• 4 el milde olijfolie
• 1 el za’atar
• 20 g gepelde pistachenoten
• 7.5 g verse koriander
• 7.5 g verse dille
• 1 citroen
• schone theedoek
• fi jne rasp

Stap 1: Roer de zout door de yoghurt. 
Stap 2: Leg de theedoek in een vergiet en 
plaats onder het vergiet een pan om vocht op 
te vangen. Schep de gezouten yoghurt in de 
theedoek. Laat het minstens 4 uur uitlekken 
tot een dikke labneh. 
Stap 3: Rooster de pistachenoten op middel-
hoog vuur in 3 minuten goudbruin. 
Stap 4: Hak de verse kruiden en de pistache-
noten grof. Boen de citroen schoon en rasp 
de schil.
Stap 5: Verdeel de labneh over kommen en 
besprenkel met de kruiden, pistachenoten, 
het citroenrasp en 1 el za’atar. 
Stap 6: Serveer eventueel met (geroosterd) 
platbrood.
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Gebedspunten   

Bid voor…
• Herstel van het land Libanon.

• Vrede in de buurlanden van Libanon. 

• De vluchtelingen die in slechte omstandigheden leven.

• Kracht en wijsheid voor de kerk om de juiste hulp te geven.

Dit is de dag
Lukt het jou om ‘Dit is te dag’ mee te zingen in het Arabisch?

Inna haada’ljoom (2x) rabboena sana’ (2x) 
fanabtahiejoe ‘aidan nafrachoe nafrachoe bihi (2x) 
inna haada’ljoom 
rabboena sana’ 
fanabtahiejoe ‘aidan nafrachoeinna haada’ljoom (2x) rabboena sana’


